
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi: 0 

Voturi pentru:  15  

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA            

JUD. SATU MARE           

ORAŞUL TĂŞNAD      

CONSILIUL LOCAL          

HOTĂRÂREA  Nr. 49 

din data de 25 iunie 2020 
 

privind revocarea art. 5 și art. 6 din  Hotărârea Consiliului Local al Orașului 

Tășnad nr. 31/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, 

în orașul Tășnad 

 

 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

 Analizând Referatul nr. 9327/2020 al Compartimentului Impozite si Taxe 

Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; 

 Adresa nr. 5480/SJ/04.06.2020 a Instituției Prefectului Satu Mare, înregistrată 

la Primăria orașului Tășnad sub nr. 8734/09.06.2020. 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru 

buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, 

comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

În conformitate cu prevederile art. 453 – 502 și art. 491 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare şi a Hotărârii nr. 1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea 

mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 

alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) 

lit. c), precum şi ale art. 139 alin. (3), art. 140 și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 – Se aprobă revocarea articolelor nr. 5 și 6 din Hotărârea Consiliului 

Local al Orașului Tășnad nr. 31/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pe anul 2021, în orașul Tășnad. 
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Art. 2 – În conformitate cu art. 1 din prezenta hotărâre, articolele nr. 7 și 8 din 

Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 31/2020 privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, în orașul Tășnad  se vor redenumi, astfel: 

- art.7 se va redenumi „art.5”, având același conținut. 

- art.8 se va redenumi „art, 6”, având același conținut. 

Art. 3 – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad 

nr. 31/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021, în orașul 

Tășnad, rămân neschimbate. 

Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează 

Primarul Orașului Tășnad. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CONSILIER LOCAL 

IOAN FILIP 

 CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


