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HOTĂRÂREA   NR.  20     / 2020 

privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021  
 
 

 Consiliul Local al Comunei Beriu , judetul  Hunedoara, întrunit în ședința 
ordinară din data de 30.04.2020 ;  
Luând act de: 
- Proiectul de hotărâre nr.22 din 20.03.2020  iniţiat de primarul comunei Beriu;  

- Referatul de aprobare nr .14/ 22/ 20.03.2020 al primarului comunei Beriu , jud 

Hunedoara  prin care se motivează  indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
fiscal 2021 ,în conformitate cu prevderile Codului fiscal; Raportul nr. 15/ 20/ 24.04.2020  

al compartimentului buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Beriu; 

În baza avizul comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 
înregistrat în ședința comisiei din 29.04.2020; 

Văzând rata inflatiei pentru anul fiscal 2019 de 3,8 % ,comunicată pe site-ul oficial al 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,  
ce se va aplica pentru anul fiscal 2021;  

Ţinând  cont că au fost respectate prevederile art. 7 ,alin. (13)  din Legea nr.52/2003, 
legea privind transparența decizională în adminsitrația publică; 

  In conformitate cu  prevederile: 
-Titlul  IX, Capitolul X , art 491 din Legea nr. 227/2015,   Legea privind  Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare ,   
-Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.7 din  Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, 
republicată, cu modificările Si completările ulterioare, 

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c.)și art. 139 alin. 
(3)lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 
 

Art.1. Pentru anul fiscal 2021, impozitele si taxele locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, 
datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 3, 8 %  faţă de 
impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru 
anul fiscal 2020, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului local Beriu   nr . 
62/2019. 
 Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie 
venituri proprii ale Bugetului local al comunei Beriu   pe anul 2021. 

Art.3.Prezenta hotărâre intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 2021 . 
Art.4. Hotărârea se poate contesta in termenul si  potrivit Legii contenciosului 
administrativ,  Legea nr.554/2004,  cumodificarile si completarile ulterioare 



Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Beriu, 
Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului comunei Beriu, compartimentului 
buget contabilitate- impozite si taxe si se aduce la cunostința publică prin afisare şi 
publicarea pe pagina de internet wwwprimariaberiu.ro, secțiunea Monitor oficial local.  
 
 

Beriu, la 30.04.2020                                                       
            Contrasemnează   
Preşedinte de şedinţă       Secretar general 
Cosmin HAȚEGAN         jr. Ionela FIRIDON 
 
 
Această hotărârea a fost adoptată  în ședința ordinară din data de 30.04.2020  cu următoarele voturi :  
Total consilieri aleși : 13   Prezenți  13    
Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 
 


