
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL MANASIA

   H O T Ă R Â R E

privind modificarea  și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 
vizând stabilirea impozitelor și taxelor locale ,pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei  Manasia, județul Ialomița

Întrunit în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 2021

Având în vedere:

- Referatul l de aprobare al primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

- Raportul Compartimentului Impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Manasia;

- Avizul de legalitate al secretarului generalal  comunei Manasia, pe marginea proiectului de 
hotărâre,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând stabilirea impozitelor și taxelor 
locale ,pentru anul 2021;

- Prevederile Titlului IX-Impozite și taxe locale  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 129 alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 241/6.11.2020 privind  modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal;

- Prevederile Legii nr. 296/18.12.2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

În temeiul  art.  196 alin. (1) lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând indexarea impozitelor și 
taxelor locale ,pentru anul 2021 cu rata inflației , se modifică și se completează conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta. 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând indexarea 
impozitelor și taxelor locale ,pentru anul 2021, rămân valabile și aplicabile.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund primarul comunei Manasia 
împreună cu compartimentele de specialitate.Prin grija secretarului general al comunei Manasia, 
prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică, va fi postată pe site-ul instituței www.manasia.ro și 
va fi comunicată:

- Instituției Prefectului județul Ialomița pentru verificarea legalității;

- Compartimentelor de resort;

- Altor instituții sau persoane interesate.

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ,
       CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL 

OPREA GELAL                     VASILE COSTEL
Nr. 1
Adoptată la Manasia
Astăzi 28.ianuarie 2021

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Nr.consilieri in functie
-13, Nr. consilieri prezenti - 13, Nr. voturi pentru – 13

http://www.manasia.ro/


ROMÂNIA

JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMĂRIA COMUNEI MANASIA

PRIMAR,

Nr. ______/22.01.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind modificarea și completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020
vizând indexarea impozitelor și taxelor locale ,pentru anul 2021 

Primarul comunei  Manasia, județul Ialomița

Având în vedere:

- Raportul Compartimentului Impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Manasia, județul Ialomița;

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Manasia;

- Avizul de legalitate al secretarului generalal  comunei Manasia, pe marginea proiectului de 
hotărâre,

Examinând:

- Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând stabilirea impozitelor și taxelor 
locale ,pentru anul 2021;

- Prevederile Titlului IX-Impozite și taxe locale  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 129 alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 241/6.11.2020 privind  modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal;

- Prevederile Legii nr. 296/18.12.2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

În temeiul  art.  136 alin. (1)   din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

PROPUN :

Art. 1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local Manasia nr. 42/17.12.2020 vizând indexarea impozitelor și 
taxelor locale ,pentru anul 2021 cu rata inflației , se modifică și se completează conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta. 

Față de cele prezentate, rog analiză si adoptarea unei hotărâri.

PRIMAR,

VEIHEMER ALEXANDRU


