
RROOMMÂÂNNIIAA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA MERESTI
CCOONNSSIILLIIUULL LLOOCCAALL AALL CCOOMMUUNNEEII MMEERREEȘȘTTII

HOTĂRÂREA NR. 16/2020

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale ,
precum și a taxelor speciale  pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%

Consiliul Local al COMUNEI MERESTI, judeţul Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la 30. Aprilie
2020;

Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile :
- art. 56, art. 120 alin.(1) , art. 121 alin(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din Constituția României ,

republicată ;
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu modificările și

completările ulterioare;
- art. 20 și art. 28 din Legea –cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și

completările ulterioare ;
- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin(1) lit.b) , art. 27 , art. 30 și art. 761

alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 1, art.2 alin.(1) lit.h) , precum și pe cele ale titlului IX , în special art.491 coroborate cu
art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și completările
ulterioare;

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;
- art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi

protecţia persoanelor, republicată , cu modificările ulterioare ;
- art. 25 lit.d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată , cu modificările și

completările ulterioare;
- comunicatul  Institutului Național de Statistică înregistrată cu nr. 1319/21 ianuarie

2020,conform căreia rata inflației al anului 2019 este 3,8%;
- prevederile  art. 129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din O.U.G.nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ.
Luând act:

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și
a taxelor speciale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%,

- Anunțul privind afisarea proiectului privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021

- referatul de aprobare al Primarului comunei Merești 345/2020;
- Raportul de specialitate al compartimentului taxe și impozite locale,
- Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local

În temeiul : prevederilor art.129 alin.1 litera b, alin. 4, lit. a, 139, alin.3. lit. a. Art. 196, alin. 1, lit. a
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,,



HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Pentru anul fiscal 2021, impozitele si taxele locale și taxele
speciale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice, se indexeaza cu

3,8 %, fata de impozitele si taxele datorate pentru anul 2020, stabilite prin
Hotararea Consiliului Local al comunei Merești nr. 12/2019.

Art. 2. – Sumele indexate cu rata inflației se aplică în anul fiscal următor
și vor sta la baza Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale și taxelor speciale pentru anul 2021 și aceste sume constituie
venituri proprii ale bugetului local al comunei Merești.

Art. 3. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
Art. 4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza

Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Comunei Merești.
Art.  5 – Comunicarea prezentei hotarari si aducerea la cunostinta publica

se fac de catre secretara comunei Merești.

Merești, la 30 aprilie 2020
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