
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                  

H O T Ă R Â R E 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 

 

 Consiliul Local al comunei Coşna, judeţul Suceava; 

 Analizând referatul de aprobare  nr.712 din 04.02.2020 al primarului comunei Coşna, 

raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr.1465 

din 04.03.2020 şi: 

 - avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.2289 din 24.04.2020; 

 - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, urbanism şi amenajarea teritoriului, înregistrat sub 

nr.2296 din 24.04.2020;  

           - avizul comisiei pe domenii pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie 

socială, activităţi social-culturale, culte, protecţie copii din cadrul consiliului local , înregistrat sub 

nr.2299 din 24.04.2020; 

 În conformitate cu prevederile: - art.457, art.465, art.470, art.474, art.475, art.478, art.484, 

art.486, art.491 si ale art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare; - art.38, alin.(2), art.l62, art.l85, alin.(l) lit."a" si alin.(6), art.266, alin.(5) și 

alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările 

ulterioare; - art.9, pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 ratificată prin Legea nr.l99/1997; 

 

 Având în vedere prevederile  art. 5 alin. (1) lit.”a”, art. 16 alin. (2) lit.”b” și art.27  din Legea 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 

 Ţinând seama de prevederile art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 litera „c” din  Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor  art.5 lit.cc)”, art.139 alin.3 litera ”c” și art.196 alin.1 litera ”a” din 

Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.57/2019; 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.1.Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8%  a sumelor aferente impozitelor și taxelor 

locale stabilite pe raza comunei Coșna, județul Suceava, pentru anul 2021. 

 Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va completa cu HCL 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

comunei Coşna, prin compartimentul financiar contabil. 

 Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată de secretarul general al  comunei, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Suceava pentru controlul de legalitate în termenul prevăzut de lege și afișare în locuri publice. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                Iliuță Ivan                                                                Secretarul general al  comunei,  

Coșna, 27 aprilie 2020                                                                       Mariana Ivan  

Nr.23  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi ”pentru”, 0 ”abțineri”, 0 ” împotrivă” din  numărul de 9 

consilieri prezenți la ședința ordinară din 27.04.2020, din total de 9 consilieri în funcție. 

 

 

 


