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HOTĂRÂREA NR. 77
DIN 16.12.2020
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, aplicabile în anul 2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 16.12.2020
- Având în vedere :
- raportul de aprobare nr.5489/13.11.2020, al Primarului comunei Secusigiu , domnul Ing.Grad Gheorghe,
prin care arată oportunitatea unei hotărâri privind impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale
pentru anul 2021,
- raportul de specialitate nr.5488/13.11.2020 al doamnei Cheșa Maria, consilier Impozite şi Taxe Locale,
- prevederile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.
- prevederile art.56, art.120 alin.(1)și (2) din Constituția României, republicată
- art.4 si art.9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr.199/1997.
- art.7 alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările ulterioare.
- ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ
- art.5 alin.(1)lit.a) și alin.(2), art.16 alin. (2) art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și art.761 alin(2) și (3) din
Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
- art.1, art.2 alin.(1)lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
completările ulterioare
- H.G.1/2016 Norme de aplicare a legii 227/2015 privind Codul fiscal,cu completările ulterioare
- art.344 din Lega nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscal
- prevederile art.491 și art.495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, privind indexarea impozitelor și taxelor locale.
- Pentru anul 2019, rata inflației este de 3,8 %;
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și 3 din OUG 57/2019 – Codul administrativ, din totalul de 15
consilieri în funcție, 15 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 15 voturi « pentru », 0 voturi «
impotriva », voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind
majoritatea absolută;
În conformitate cu prevederile art.124,art. 125, art. 126, art.139 alin. 1, art. 196, alin. 1 lit. a din Ordonanța de
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. – Se aprobă impozitele și taxele locale în comuna Secusigiu, pentru anul 2021, conform anexei 1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul, prin doamna Cheșa Maria, consilier
Impozite şi Taxe Locale şi se comunică cu:
-Instituția Prefectului – judeţul Arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ Compartiment Juridic;
- Serviciul Impozite şi Taxe Locale şi Executare Silită U.A.T. Secusigiu,
- -- Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale,
publicarea pe pagina web-www.secusigiu.ro.
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