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                                                                        HOTĂRÂRE
privind  indexarea  cu  indicele  de  infla ie al  anului  2019  a nivelului  impozitelor  i  ț ș
taxelor  locale  precum  i  a  superficiilor,  redeven elor  i  chiriilor  din  contractele  ce  ș ț ș
au  ca  obiect  bunuri  apar inând  comunei  Chi laz.ț ș

               Având  în  vedere Proiectul de hotărâre privind  indexarea  cu  indicele  de  
infla ie al  anului  2019  a nivelului  impozitelor  i  taxelor  locale  precum  i  a  ț ș ș
superficiilor,  redeven elor  i  chiriilor  din  contractele  ce  au  ca  obiect  bunuri  ț ș
apar inând  comunei  Chi laz i referatul de aprobare  cu  nr. 1675/07.04.2020 ale ț ș ș
domnului Kosztandi Mihai,primarul comunei , 
              Văzând  Raportul compartimentului  de  resort  cu  nr. 1676  din 07.04.2020 , 
raportul  de  avizare   al  comisiei  de  specialitate  a  consiliului  local  i  anun ul  cu  nr.ș ț
798 din 18.02.2020,   elaborat   în  baza   Legii  nr.  52/2003  privind  transparen a  ț
decizională  în  administra ia  publică,  republicată,ț
              inând  seama  de  prevederile  art.  491  alin.(1)  i  (2)  din  Legea  nr. Ț ș
227/2015 privind  Codul  fiscal  i  ale  art.48 alin. (3)  din  Normele  de  aplicare  a  ș
Ordonan ei  de  urgen ă nr.  54/2006,  privind  regimul  contractelor  de  concesiune  i  ț ț ș
închiriere,  aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr. 168/2007,
               În baza dispozi iilor  art.87 alin.(3),art.129 alin.2) lit.b) coroborat cu alin.(4) ț
lit.c),art.139 alin.(3) lit.c) i ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonan a de urgen ă a ș ț ț
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
               Consiliul  local  al comunei  Chi laz  întrunit  în  edin ă  ordinară  cu 12 voturi ș ș ț
„ pentru‘’    ,
                                                                 HOTĂRĂ TE:Ș

              Art. 1.- În anul  2021  se  indexează cu  indicele  de  infla ie  al  anului  2019  ț
nivelul  impozitelor  i  taxelor  locale,  superficiile, redeven ele   i  chiriile  prevăzute  înș ț ș
contractele  ce   au  ca  obiect  bunuri  apar inând  comunei  Chi laz, inând  seama că  ț ș ț
indicele  pre urilor  de  consum la  sfâr itul  anului  2019  comunicat  de  ț ș Direc ia  ț
Jude eană  de  Statistică  Bihor  este de  3,83 %.ț
             Art.2.-Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  
încredin ează primarul  comunei  Chi laz  prin  compartimentul  finan e,  contabilitate  i ț ș ț ș
administrativ.
             Art.3.- Prezenta  hotărâre  se  comunică:
                                    -Institu iei Prefectului – jude ul  Bihor;ț ț
                                    -Primarului  comunei  Chi laz;ș
                                    -compartimentului  finan e,  contabilitate  i  administrativ;ț ș
                                    -se  aduce  la  cuno tin ă  prin  afi aj  la  sediu  i  se  publică  peș ț ș ș
pagina  oficială de  internet  a  comunei.

        Pre edinte de edin ăș ș ț
           Layos Bertalan                                                                   Contrasemnează ,        
                                                                                                      Secretar general,          
Nr.22 din 13 aprilie 2020.                                                                          Ioan Tiriteu 
                                                                                                         


