
H O T A R A R E 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

 

Având în vedere că rata inflatiei pentru anul 2021 comunicată pe site-ul Ministerului 

Finanțelor Publice este de 3,8 %, 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d ) art. 491 – art. 493 din Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

e) art. 1 pct. 18, pct. 23 și pct. 36 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare 

f) Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și 

completarile ulterioare,  

Văzând: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Todireni ; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Todireni; 

- referatul compartientului de resort; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit astăzi, 29 aprilie 2020 

în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. Pentru anul fiscal 2021, impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale 

datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se vor indexa cu 3,8 %, față de impozitele 

și taxele datorate pentru anul 2020, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al comunei 

Todireni nr. 57/29.11.2019. 

Art. 2. Hotărârea privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor 

sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021 va fi adoptată până la sfârșitul anului în curs. 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de data de 1 ianuarie 2021. 

Art. 4. Primarul comunei Todireni, județul Botoșani prin Compartimentul contabilitate, 

buget, finanțe, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului va duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni, prefectului 

judeţului Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.                                        

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

LEONTE FLORIN 

Todireni, 29.04.2020                            Vizat pentru legalitate, 

 Nr. 19            Secretar general comuna, 

                                                         Andriș Maria-Magdalena
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