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                                                               H O T Ă R Â R E A  NR. 49 

         Din 24 octombrie  2019   

 

Privind înscrierea valorică în anexe, a impozitelor si taxelor locale, indexate prin HCL nr. 

2 0 din data de 18 aprilie  2019 și aplicabile în  anul 2020 

Consiliul Local al Comunei Nuşfalău,  județul Sălaj, întrunită în şedinţa ordinară din data de 24 

octombrie 2019 

Având în vedere ; 

-  referatul de aprobare,ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei, în 

calitate de initiator, 

- prevederile Legii nr.  52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

-prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin (1) lit. a și alin (2), art. 16 alin (2), art. 20 alin (1) lit.b, art. 27, art. 30, art, 

76 indice 1 alin (2) și (3) din legea  273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 

privind Codul administrativ,  

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. Începând cu anul fiscal 2020, valorile indexate a impozitelor și taxelor locale prin HCL nr. 

2 0 din data de 18 aprilie  2019 și aplicabile în  anul 2020, sunt evidentiate în anexele la prezenta 

hotarâre. 
 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează primarului Comunei Nușfalău 

și aparatul de specialitate al primarului 

 

Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituției prefectului județului Sălaj; 

-Primarului Comunei  Nușfalău 

-Cetățenilor  Comunei Nușfalău; 

- Compartiment buget- contabilitate 

-Compartiment impozite și taxe locale  

-Dosar de ședință 

 

PREȘEDINTE                                                            CONTRASEMNEAZA  

                                                                                   SECRETAR GENERAL 

                    MAIER ELEMER                                         RAD MARIA-ELISABET 
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