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 H O T Ă R Â R E A    Nr.30/2020 
       Privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2021  

cu rata inflației  
 
 
 

 

   Consiliul local orășenesc  Borsec 
   Având în vedere referatul de specialitate din partea biroului 

economic, compartimentul taxe și impozite prin care se arată necesitatea și 
obligativitatea indexării  impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2021 cu rata 

inflației înregistrată sub nr.40/2020, măsură ce trebuie luată până la data de 30 

aprilie pentru anul fiscal următor conform ratei inflației din anul anterior comunicat 

prin adresa nr.1319/21.01.2020 de Institutul Național de Statistică , Referatul de 
aprobare  înregistrată sub nr.49/2020.  

                              Luând în considerare prevederile Titlului IX, impozite și taxe 
locale, art. 491 alin 1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 

și completările ulterioare , art.27, art.30(1-6) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare, Adresa Institutului 

Național de Statistică prin care se arată procentul de inflație pe anul 2019  de 3,8 
%, înregistrată sub nr.41/2020 
 

   Văzând  avizul de aprobare  al comisiei  buget finanțe din cadrul 

Consiliului local orășenesc Borsec. 
    

     În temeiul dispozițiunilor art.133(1),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.c),   

art.139(3,) lit.c) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică, republicată 

2013 cu modificări și completări, Procesul verbal de afișaj nr.25/2020.  
 
 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 

   Art.1. Indexarea cu rata inflației, respectiv, 3,8 % a impozitelor și 
taxelor locale cu începere din data de 01.01.2021 , coeficientul  se aplică asupra 
impozitului sau oricărei taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei  sau 

este stabilită pe baza unei anumite sume în lei. 
 

   Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare cu începere din data de 

01.01.2021 și va fi luată în calcul la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente 
anului 2021.      



   Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează  biroul economic, compartimentul impozite și taxe locale  din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 

                           Art.4.  Prin grija secretarului general al  unității administrativ 

teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
  

           Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 

                            Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului;  

                           Biroului economic, compartimentul taxe și impozite  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului; 
                          

 
 
 Borsec, la 23   martie 2020 

 
 

 
 
  

                     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                               Bayka Gyula     
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


