ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDULEŞTI
HOTĂRÂRE
privind modificarea H.C.L. nr. 16/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Răduleşti, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 24 iulie 2019,
Având în vedere:
- prevederile titlului IX, cap. X, art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa Instituției Prefectului nr. 7537/2019 cu privire la legalitatea actelor administrative;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rădulești nr. 21/19 iulie 2019,
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin (1), alin. (3), lit. c)
și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Art. 1. al H.C.L. nr. 16/2019 se modifică și va avea următorul cuprins: ”Pentru anul
fiscal 2020, impozitele și taxele locale datorate de către contribuabili, persoane fizice și persoane
juridice, bugetului local al comunei Rădulești, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, se indexează cu 4,60% față de impozitele și taxele locale
stabilite inițial, în anul 2018”.
Art. II. Art. 3. al H.C.L. nr. 16/2019 se modifică și va avea următorul cuprins: ” Tabloul
impozitelor și taxelor locale este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”
Art. III. Restul prevederilor rămân nemodificate și aplicabile.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
ANDREI F. ION

CONTRASEMNEAZĂ
PANTAZI ION

Adoptată la Răduleşti
Astăzi 24 iulie 2019
Nr. 21
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI NR. 21/2019
Semnătura persoanei
Nr.
OPERAȚIUNI EFECTUATE
DATA
responsabile să
crt.
efectueze procedura
1

Adoptarea hotărârii

…/…/2019

2

Comunicarea către primarul comunei

…/…/2019

3

Comunicarea către prefectul județului

…/…/2019

4

Aducerea la cunoștință publică

…/…/2019

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual

…/…/2019

6

Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după
caz

…/…/2019

