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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6/22.04.2020 
privind aprobarea  impozitelor și taxelor locale, 

  pe anul 2021 
              Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință ordinară din data de _______,la 
care participă un număr de ____consilieri locali; 
Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile  : 

- art. 56, art. 120 alin.(1) , art. 121 alin(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din Constituția 
României , republicată ; 

- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu modificările 
și completările ulterioare;  

- art. 20 și art. 28 din Legea –cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 
completările ulterioare ; 

- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin(1) lit.b) , art. 27 , art. 30 și 
art. 761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 1, art.2 alin.(1) lit.h) , precum și pe cele ale titlului IX , în special art.491 
coroborate cu art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  
- art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

şi protecţia persoanelor, republicată , cu modificările ulterioare ;  
- art. 25 lit.d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată , cu 

modificările și completările ulterioare;  
- referatul de aprobare al Primarului comunei Jijila; 
- comunicatul  Institutului Național de Statistică înregistrată cu nr. 15/14 ianuarie 

2020,conform căreia rata inflației este 3,8%; 
- prevederile  art. 129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din O.U.G.nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.  
  În temeiul : prevederilor art. 129, alin (7) lit. g) art.139,  art.196 alin (1) lit.(a) și art. 136 alin 
(1) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  
 

 



HOTARĂȘTE : 
Art. 1  -(1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2021, se 

aprobă și se indexează cu 3,8% , fiind cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

(2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin rotunjire  
la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de 
bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se 
regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit. n) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 , cu 
modificările și completările ulterioare.  

Art.3 Primarul comunei Jijila va asigura ducerea la indeplinire a prezentului proiect 
de hotarâre, prin compartimentele  de specialitate, care vor intocmi documentatia necesară 
punerii în aplicare în conditiile legii a prevederilor prezentului proiect. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica în termenul prevăzut de lege: 
 - Instituției Prefectului – Județul Tulcea;  
 - Primarului comunei Jijila;  
 - Persoanelor responsabile din cadrul compartimentului de resort;  
 și se aduce la cunoștința publică în condițiile legii prin publicare în M.O.L 

 
 
Inițiator proiect de hotărâre                                                      Contrasemnează, 
 
        PRIMAR,                                                                       Secretarul general al comunei Jijila 
 
     Costică Deacu                                                                              Dumitru Acriș 

 
 
 

 
 


