ROMANIA
JI,DETIIL AL BA
COMLINA AVRAM IANCU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR."4I2O2I
Cu privire la aprobarea modificdrii articolului 470, ahn. (5), alin
3112020, pd$ind impozitele gi taxele locale pentru anul fiscal2021

(6), din

anexa

nr. 1 al HCL

Consiliul local al comunei Avram Iancu, judetul Alba intrunit in fedinl d ordinara cu
din data de 28-01-2028, gedinta fiind public[
Luand in dezbatere
- referatul de aproba re nr.384122-0l-2027, intocmit de domnul primar in calitate de
iniliator, privind necesitatea qi oportunit atea dezbaterii qi aprob[rii proiectului de hotir6re;
I raportul de specialiiate nr.400122-01-2021, privind aprobarea modific[rii articolului
470, alin. (5), alin (6), din anexa nr. 1 al HCL 3ll2O2O, privind impozitele gi taxele locale pentru
.

:

anul frscal2}2l

- proiectul de hotlrir e nr.399122-0l-2027, in(iat de domnul primar, pentru aprobarea
modificirii articolului 470, ahn. (5), alin (6), din anexa nr. I al HCL 3112020, privind
impozitele gi taxele locale pentru anul fiscal 2021
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local, inregistrat sub nr. 467128-01'2021.
Avand in vedere
-prevederile LEGII rv.24l din 6 noiembrre 2020, pentru modificarea alin. (1) al art.459 din
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal;
- Lege nr. 29612020, pentru modificarea gi completareaLegri22Tl20l5 privind Codul Fiscal,Prevederile-art.l29 altn.2 lit.(a) ,alin.1 lit. a, din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ;
in temeiul dispoziliilo r art.139 alin l qi art.l96 alin. l lit (a) qi art. l97 din OUG nr.5712019
privind Codul administrativ:
Consiliul local Avram Iancu,
:

HoTARA$rE
Se aprob6, modiflrcarea articolului 470, alin. (5), alin (6), din anexa nr. 1 al HCL
3112020, privind impozitele qi taxele locale pentru anul fiscal 2021, eonform Anexei l, parte
integrantl din prezenta.
Art.Z. Se aprobS, modificarea tuturor celorlalte articole din anexa nr. 1 al HCL 3112020,
privind impozitele gi taxele locale pentru anul fiscal 2A21, conlorm Anexei 2, parte integrantS
din prezenta.
primaml
Art.3. Cu ducerea la indeplintre a prezentei hotarari se incredinteaza dl.

Art.l.

comunei.

Art.4.Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9 voturi favorabile valabil exprimate,
oh din numarul consilierilor
carereprezinta 100 oh din numarul consilierilor in functie, ( 100
prezenti ).
Art. 5 Prezenta hotarare se va inainta si comunica :Institutiei Prefectului - Judetul Alba, D-lui
,primarul comunei,Compartimentului de impozite gi taxe ,Se afiseaza"/publicS
Avram Iancu la . 28'01-2021
Presedinte de sedinta,

Contrasemneazd.

P. Secretar general al comunei,
Consilier principal,

