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     HOTĂRÂREA NR. 13 

  din 28.11.2020 
Privind: indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului  fiscal 2021, cu 

rata inflației de 3,8 % 
    Initiator: Doca Virgil - Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

           Numărul de înregistrare si data depunerii proiectului : 2951/25.11.2020; 

           Consiliul Local al comunei Valea Marului, Judetul Galati, întrunit în sedința 

extraordinară,online-audio, în data de 28.11.2020; 

 Având în vedere:     
              - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  2952/25.11.2020; 
        - raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei,  înregistrat sub nr. 
2953/25.11.2020; 
     -  rapoartele de avizare ale  comisiilor de specialitate nr. 1- 3  ; 
     În baza prevederilor:     
 
 H.C.L. nr. 106/10.12.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2020; 
 art. 56, art. 120alin(1) , art. 121 alin(1) si (2) si art. 139 (2) din Constitutia Romaniei, 

republicata, 
 art.4 si 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificata prin legea nr. 199/1997; 
 -art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
 art 20 si 28 din legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006;- 
 -prevederile alin(2) si (3) din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 art. 491, art.1, art.2 alin(1) lit.h) precum si cele ale titlului IX Impozite si taxe locale din 

legea nr. 227/2015, Codul Fiscal al Romaniei, cu completarile ulterioare; 
 -prevederile H.G. nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

 Hotararea Consiliului local nr. 106/10.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2020; 



 Prevederile dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
in administratia publica locala, republicata 

In temeiul prevederilor 129 alin (1), art 139 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art. 1. (1)  Se aprobă indexarea pentru anul 2021, a nivelurilor impozitelor , taxelor locale și 
taxele speciale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice, cu  3,8% potrivit site-ul 
oficial al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice fata de impozitele si 
taxele datorate pentru anul 2020, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al comunei Valea 
Mărului nr. 106/10.12.2020. 
Art. 1. (2) Sumele indexate cu rata inflației se aplică în anul fiscal următor și vor sta la baza 
Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale și taxelor speciale 
pentru anul 2021 și aceste sume constituie venituri proprii ale bugetului local al comunei 
Valea Mărului. 
 
Art.2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2021. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compartimentul 
Impozite si Taxe din cadrul Primariei Comunei Valea Mărului. 
 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, Institutiei Prefectului și aparatului de specialitate al primarului in termenul 
prevazut de lege, celor interesati si se aduce la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de 
internet www.primariavaleamarului.ro 
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                        Contrasemnează, 

Apreutese Iuliana                                                                                                                                                                                                     
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                                Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


