ANUNȚ!

Primăria Helegiu, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, își face
publică intenția de a aproba prin hotărâre stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2020 pe raza comunei Helegiu Proiectul de hotărâre este publicat din data
de 14.10.2019, pe portal www.helegiu.ro ,și afișat la sediul instituției.
Cei interesați pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare
de recomandare în termen de 10 zile de la data afișării la sediul Primăriei Helegiu,
sau pe adresa de e-mai: primarhelegiu@yahoo.com

Primar,
Ciorian Nicu Enea

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL HELEGIU
Nr.

PROIECT

HOTARARE
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna
Helegiu, , judetul Bacau în anul 2020

Consiliul Local al comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara
Avand in vedere :
-Referatul de aprobare al primarului comunei la proiectul de hotarare , inregistrata
la nr . 7934/26.09.2019 , raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul
Financiar-contabilitate ,Taxe si Impozite, Recuperare Creante înregistrat la nr.
793526. 09. 2019 ;
In conformitate cu : anunt site MFP privind rata inflatiei pe anul 2020 ;
- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;
- Prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
• prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX , art. 495,
pct. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu completările ulterioare ;
• prevederile art. 183 , art. 266, alin 6 si art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscala ;
In temeiul art. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTARASTE:

Art.1. Se stabilesc nivelurile valorilor impozabile , a impozitelor si taxelor locale
precum si alte taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul 2020 ,prin idexarea
cu rata inflatiei de 4,6% ,conform anexelor 1-8 ,parte integranta la prezenta
hotarare .
Art.2. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate
pentru anul 2020 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2020 .
Art.3. Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarul comunei Helegiu prin
Birou Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante;
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică catre :
- Institutia Prefectului - judetul Bacau , Primarul comunei Helegiu,- Birou
Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperare Creante;- publică prin
afişare
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