ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMLINA GHERGHESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.73
privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale, precum gi a taxelor speciale, pentru
anul 202I
Consiliul Local al Comunei Gherghesti jud.Vaslui,intrunit in sedinta ordinara;
AvAnd in vedere:
-Constitutia Romaniei, care na art. 56, alin. (1) prevede ca ,,Cetatenii au obligatia
contribuie, prin impozite si prin l:,axe,la cheltuielile publice.";
-prevederile art. 9 aI Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
octombrie 1985 si ratiftcata prirr Legea nr.19911997, si care la pct. 3 stipuleaza'. "Ce, putin
parte din resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa provina c
taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il stabileasca in limitt
legale.";
-Legea nr.22712015 privirrd Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca
potrivit art. 491prevede "(1) In c:azul oricSrui impozit sau oricdrei taxe locale, care constd intr
anumitd sumd in lei sau care este stabilitd pe baza unei anumite sume in lei, sumele respecti
se indexeazd, anual ... de c[tre consiliile locale, lindnd cont de rata rnfla\iei pentru anul fis<
anterior, comunicatd pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanfelor Publice gi Ministerul
Dezvoltirii Regionale gi Administratiei Publice. (2) Sumele indexate conform alin. (1)
aprobd prin hotdrdre a consiliuluj local gi se aplicd in anul fiscal urmdtor.";
-art. 129, alin. (4), lit. c) din O.U.G. 5712019 privind Codul Administrativ;
-H.G. nr. 112016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal,
modifi carile si completarile ulterioare;
-Legea nr.20712015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si corrrpletar
ulterioare;
-Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale cu modificarile si completar
ulterioare;
-Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19512005 privind protectia mediului
modificarile si completarile ulterioare ;
-Legea w. 14512014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor c
sectorul agricol;
-Ordinul nr. 18461240812014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) d
Legea nr. 14512014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor c
sectorul agricol;
-Ordinul nr. 20120812015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1)
Legea nr. 14512014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor c
sectorul agricol;
-Legeanr. 54412001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu mo<lificar
si completarile ulterioare ;

i

-Legea nr. 5011991, republicata, privind attonzarea executarii constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul202I tn
scopul asi gurarii finantarii cheltuielilor publice
In temeiul prevederile art, I29,ahn. (2),lit. b) gi alin. (4), lit. c),art. 196,
alin.(l), lit. a din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr.5712019, privind Codul
administrativ, cu modifi cdrile qi completirile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.
se stabilesc

1. (1) Impozitele gi taxele locale, precum gi taxele speciale, pentru

anul202l,

potrivit prezentei hotdrdri.
(2) Tabloul cuprinz0nd cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor Ei

taxelor locale, taxele speciale qi amenzile care se stabilesc, se acfualizeazd, sau se
ajusteazd, dupd caz, de cdtre Consiliul Local al Comunei Gherghesti, este prev[2t in
Anexa nr. l, care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Att.2. Prezentahotdrdre va fi dusa la indeplinire de Primarul comunei Gherghesti,
prin intermediul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate si va fi
adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei Gherghesti si va fi inaintata:
-Institutiei Prefectului judetului Vaslui
-Primarului Comunei Gherghesti
-Comp artimentului contabilitate
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Contrasemneaza,
Secretar general cu delegare de atributii
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