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HOTĂRÂREA NR. 29 / 2020 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale  

pentru anul fiscal 2021 

 

 

Consiliul Local al comunei Sândominic, județul Harghita, întrunit la şedinţa ordinară 

din data de 28 aprilie 2020, convocat prin Dispoziţia nr. 107 /2020 emisă de primarul 

comunei Sândominic, județul Harghita; 

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Sândominic nr. 1.103/2020, 

raportul de specialitate nr. 1.104/2020 prezentată de consilierul fiscal din cadrul Biroului 

financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale precum și avizul Comisiei de 

activități economico-financiare; 

 

Ținând cont de comunicatul de presă al Institutului Național de Statistică din data de 

14.01.2020 privind rata inflației de 3,8 % pentru anul 2019; 

 

În conformitate cu prevederile art.491 din Titlul IX ”Impozite și Taxe locale” al Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. 2 lit.b, alin. 4 lit. a, precum şi art. 139 alin. 3 lit.a din 

Ordonanța Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. - Se aprobă indexarea cu rata inflației, respectiv 3,8% a impozitelor și taxelor 

locale pe anul 2021 care constă într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza 

unei anumite sume în lei, care fac venit la bugetul local al comunei Sândominic. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și va fi luat în calcul 

la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021. 
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Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Sândominic, Biroului 

financiar-contabil, resurse umane, impozite și taxe locale din cadrul Primăriei comunei 

Sândominic, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita în vederea verificării 

legalității și se va afișa la sediul Primăriei comunei Sândominic și pe site-ul comunei 

www.domokos.ro. 

 

Sândominic, la 28 aprilie 2020 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate,           

      Kosz Dobos Róbert-József              Secretar general al comunei Sândominic, 

         Both Kinga-Zsuzsánna 
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