JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 22/2019

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
cu rata inflației pentru anul fiscal anterior

Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară azi, 24 aprilie 2019,
Luând act de expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr. 4.328/2019 în calitate de
iniţiator și de rapoartele compartimentului de specialitate al primăriei nr.4817/2019 și al comisiei de
specialitate al consiliului local Vetiș nr. 5034/2019,
În baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX, privind impozitele şi
taxele locale, art. 491,
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45 alin.
(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Adoptă prezenta
HOTĂRÂRE :
Art. 1. Se aprobă indexarea începând cu anul fiscal 2020 a impozitelor sau oricărei taxe locale,
care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei în
comuna Vetiș cu procentul de 4,6 %, reprezentând indicele de inflație afferent anului fiscal 2018
comunicat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Art. 2. Defalcarea indexării pe fiecare impozit sau taxă se va stabili în hotărârea consiliului local
de aprobare a impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2020 în comuna Vetiș. Valorile rezultate
se vor rotunji la întreg după aplicarea indicelui de inflație.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Vetiş şi
Biroul buget, contabilitate, taxe și impozite locale, achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiş, Instituţiei Prefectului judeţul
Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă public prin publicarea pe pagina web a comunei Vetiș.
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Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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