
 
 

 
HOTĂRÂREA Nr.10 
Din  29  aprilie 2020 

Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021,  
în comuna TREZNEA. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 

Întrunit în ședință deindată. 
Având în vedere: 
 - Referat de aprobare a primarului comunei Treznea d-ul Oros Cristian , 
raportul compartimentului de specialitate, întocmit de d-na Curea Ana Consilier 
superior  în compartimentul impozite și taxe locale înregistrat sub  nr. 
931/16.04.2020 ; 
 In conformitate cu prevederile : 
 -art. 491 din  titlului IX “ Impozite si taxe locale “ din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
 -  art. 27 și art.30  din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale , cu 
modificările și completările ulterioare;  
 - art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. c), din OUG Nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 
 In temeuiul art.196, alin.(1), lit.a din OUG Nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1.  Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8 % a  impozitelor si taxelor 
locale, taxele locale speciale  precum și alte taxe , pentru anul fiscal 2021 ,  în UAT  
comunei Treznea . 
 Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021 și va fi 
luată în calcul la stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d-ul OROS 
CRISTIAN  primarul comunei şi compartimentul contabilitate, impozite și taxe locale 
din cadrul primăriei.. 

Art..4 Prezenta hotărâre se comunică  cu : 
- Instituţia prefectului judetului Sălaj ; 
- Compartimentul contabilitate , impozite și taxe; 
- Locuitorilor comunei prin afişare ; 
- Pagina web.primariatreznea.ro; 
- Dosar hotărâri; 
- Dosar de şedinţă ; 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            CONTRASEMNEAZĂ 
  BERAR DINU-MIREL                                             SECRETARUL GENERAL UAT
                                     BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN 
Consilieri prezenti : 9 
Consilieri  absenţi : 0 
Voturi pentru :  9 
Voturi impotrivă : -   
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