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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 

3.8% 
 

     Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară 30.04.2019;  
Luând în dezbatere: 
- Referatul de aprobare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării 

impozitelor și taxelor locale cu rata inflației de 3.8%, proiect inițiat de primarul Comunei 
Ciugud; 

- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Financiar-contabil; 
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii, buget, 

finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei, comerț, 
agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, ecologie, 
protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț; 

Văzând: 
 - Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.152/2019 privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020, așa cum a fost 
modificată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr.36/2020; 
 - Comunicatul de presă nr.15/14.01.2020 al Institutului Național de Statistică  
publicat pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice cu privire la rata inflației pentru anul 2019 de 3.8%; 
 Având în vedere prevederile: 

-  art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 
ulterioare; 

-  H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;  
 - art. 129  alin. (2) lit.b)  raportat la art. 129 alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 Art.1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3.8% a impozitelor și taxelor locale 

care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume 
în lei, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului local al comunei Ciugud nr. 
152/2019, pentru anul 2021, așa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului local al 
comunei Ciugud nr.36/2020.  

 Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va sta la baza 
adoptării Hotărârii Consiliului local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2021. 
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Art.3. Cu ducera la îndeplinire a preverilor prezentei hotărâri se încredințează 
Compartimentul Financiar contabil. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituţiei prefectului judeţul Alba; 
- Compartimentului Financiar-contabil; 
- Primarului comunei Ciugud;  
- un exemplar la dosar. 

 

  Preşedinte şedinţă                      Contrasemnează secretar general 
    Consilier Magda Alexandru Adrian                  Ciorgovean Maria-Mihaela 
 
 
 
Ciugud, 30.04.2020 
 Nr.42 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabil exprimate care  
reprezintă 100% din numărul consilierilor în funcţie 


