ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA VINTILĂ VODĂ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRARE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020
Consiliul Local al comunei Vintilă Vodă, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vintilă Vodă, înregistrată sub
nr. 2241/16.04.2019
- raportul compartimentului financiar-contabi, impozite şi taxe locale,
inregistrat sub nr. 2242/16.04.2019 ;
-avizele comisiilor de specialitate din cadru consiliului local al comunei
Vintilă Vodă, judeţul Buzău ;
- prevederile Titlului IX, Capitolul X, art. 491 din Legera nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
- rata inflaţiei pentru anul fiscal 2018, de 4,6 % comunicată pe site-ul oficial
al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice ;
- adresă privind rata inflaţiei transmisă de Direcţia Judeţeană de Statistică
Buzău;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), art.45 alin.(2)
lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Pentru anul fiscal 2020, sumele aferente impozitelor și taxelor locale,
datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se indexează cu rata inflaţiei de
4,6%, față de sumele aferente impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili
persoane fizice și juridice, pentru anul fiscal 2019 .
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020 şi va
completa Hotarârea Consiliui Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020.
Art.3. Primarul comunei Vintilă Vodă, prin compartimentul financiar
contabil, impozite şi taxe locale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul comunei Vintilă Vodă va aduce la cunoştinţa publică
prevederile prezentei hotărâri, prin afişare şi o va înainta Instituţiei Prefectului
Judeţului Buzău, primarului comunei, precum şi autorităţilor interesate, în
termenul legal .
NR. 18
Vintila Voda , 23 APRILIE 2019
Presedinte de sedinta ,
Consilier, LICA ELENA MONICA

Contrasemnează secretar,
LUNGU MIHAELA

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al Comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău în şedinţa
ordinară din 23.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001, a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare , cu un număr de 11 voturi
pentru:-voturi împotrivă;-abţineri din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi la
sedinţă.

