
ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTARAREA NR. 53/2020 
privind indexarea impozitelor §i taxele locale care constau intr-o anumita suma in lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum l;ii limitele amenzilor care se 

fac venit la buget local, pentru anul 2021 

Consiliul Local al ora§ului Cristuru Secuiesc intrunit la §edinta ordinara la data de 30 
aprilie 2020, utilizand platforma online de audioconferinta; 

Avand in vedere proiectul de hotarare a primarului nr. 41 din 3 martie 2020, 
impreuna cu referatul de aprobare nr. 137/2020, Procesul verbal de afisare m. 2103 din 3 
martie 2020 al proiectului de hotarare, raportul intocmit de Compartimentul de contabilitate, 
impozite §i taxe, precum §i Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, 
finante, administrarea domeniului public §i privat al ora§ului, inregistrat sub nr. 203/2020; 

Tinand cont de prevederile: 
- HCL nr. 74/2019 privind indexarea impozitelor l;ii taxelor locale care constau intr-o

anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum l;ii 
limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru· anul 2020; 

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) l;ii (2) l;ii art. 139 alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicata;
- articolul 4 l;ii articolul 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale,

adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu

modificarile ulterioare; 
- - art. 20 l;ii 28 din Legea-cadru a descentralizarii nr. 195/2006;

- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. {2) lit. b) l;ii alin. {4) lit. c), art. 45 din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile l;ii completarile 
ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) l;ii alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30
�i art. 761 alin. (2) l;ii (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile l;ii completarile ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum l;ii pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare; 

- art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile l;ii completarile
ulterioare; 

- Hotararea Guvemului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2-016 privind C�dul fiscal,cu modificarile �i completarile ulterioare; 

1 
































