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  HOTĂRÂREA NR.  31 /30.04.2020 

PRIVIND INDEXAREA CU INDICELE DE INFLAȚIE A  IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE,  

APLICABILE ÎN ANUL 2021,  

CE INTRĂ ÎN COMPETENŢA DE APROBARE A CONSILIULUI LOCAL DOLJ 

 

 

Consiliul Local al comunei Carcea întrunit în şedinţă ordinară, legal constituita, la data de  

30.4.2020 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre- întocmit de Primarul comunei Cârcea  

-Raportul de specialitate primit din partea compartimentului Financiar-Contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Cârcea privind indexarea cu indicele de inflație 

a  impozitelor și taxelor locale,  aplicabile în anul 2021, ce intră în competenţa de aprobare a 

Consiliului Local Dolj; 

În conformitate cu prevederile: 

-art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, a art. 491 din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal; 

-art.IX din Ordonanţă de Urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri economice şi 

fiscal-bugetare; 

Vazand rapoartele comisiilor de specialitatea din cadrul Consiliului Local Cârcea; 

 

În temeiul art. 129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 alin.1 si art.196 

alin.1 lit a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. – Se aprobă indexarea cu indicele de inflație de 3,83%, a  impozitelor și taxelor 

locale,  aplicabile în anul 2021, ce intră în competenţa de aprobare a Consiliului Local Dolj, 

conform anexei; 

Art.2- Compartimentul finaniciar Contabil va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri; 

Art.3-Prezenta hotărâre se va comunica: Primarului comunei Cârcea, Compartimentului 

finanicar contabil, Instituției Prefectului –Județul Dolj si va fi adusa la cunostinta publica prin 

publicarea  in Monitorul Oficial Local. 

 

  Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Cârcea în sedința 

ordinară din data de 30.04.2020 cu respectarea dispozițiilor art.128 din OUG nr.57/2019-

privind Codul Administrativ, cu un număr de 10 _voturi pentru,_0 __abțineri și _0___ voturi 

împotrivă din numărul de total de 11 consilieri locali în funcție și __11____consilieri prezenți. 
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