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H O T Ă R Â R E A 

 

                       privind indexarea valorilor impozabile a impozitelor și taxelor locale,  

                       precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021. 

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 3.528/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, taxe şi 

impozite al Primăriei  oraşului Deta prin care se propune indexarea valorilor impozabile a  impozitelor 

și taxelor locale, precum și amenzilor pentru anul fiscal 2021, referatul de aprobare al Primarului 

oraşului Deta, precum şi avizul Comisiei Economice ; 

              Având în vedere că rata inflaţiei pentru anul fiscal 2019, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este 

de 3,8 % ; 

              În conformitate cu prevederile art. 491 alin.(1) și alin.(2), ale art. 493 alin. 7 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 129 alin. (2) litera. 

„b” și alin.(4) litera „c” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare ;               

              În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

             Art.1. Se aprobă indexarea pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%, a impozitelor si 

taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume 

în lei.   

             Art.2. Se aprobă actualizarea pentru anul fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8 %, a limitelor 

amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3), alin.(4), alin.(4^1) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

             Art.3. Prezenta hotărâre va fi avută în vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale în 

Orașul Deta pentru anul fiscal 2021. 

 

             Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Buget, 

contabilitate, finanţe, taxe şi impozite al Primăriei oraşului Deta 

 

             Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :  

 

                             -Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş ; 

                             -Primarului oraşului Deta ; 

                             -Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, taxe şi impozite al Primăriei  oraşului Deta; 

                              -Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei oraşului Deta 

şi pe pagina web: www.detatm.ro. 
 

 

I N I Ț I A T O R, 

Primarul Orașului Deta. 
 

http://www.detatm.ro/

