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                                          H O T Ă R Â R E A  Nr.27 
                                               din 22. 12. 2020  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2021 
 

       Având în vedere prevederile: 
• Art. 20, 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• LEGII Nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 
•  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori şi Raportul  

compartimentului de specialitate întocmit de compartimentul financiar contabil a primăriei 
comunei Roşiori înregistrat sub nr. 173 din 21. 11. 2020 
      Ţinând cont de prevederile art.6 alin (1) şi (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, şi a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public.   
     În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.c , art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
              Consiliul Local Roşiori 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
     Art. 1 Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, prezentat detaliat în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
    Art.2. Cu ducere la îndeplinire a hotărârii  se încredinţează compartimentul financiar-
contabil a primăriei.                                                  
   Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei 
Roșiori, Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil și se aduce la 
cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format 
electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE 
AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei                                        
      

 
 
 
 
 
 
 
         
   
     Hotărârea a fost adoptată cu   11  de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” din totalul de 
11 consilieri în funcţie 
 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
Borozsnyai Marta 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


