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ANUNT

Av6nd in vedere necesitatea adopt6rii de c6tre Consiliul local Putna a unei
hotArari cu camcter nomativ prevazute in anexa la prezentul anunt, in temeiul
dispoziliilor aIt. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenja decizionald in
administralia publicA,republicatd am procedat la redactarea proiectului de hotArare,
a expr.nerii de motive privind necesitatea adoptdrii actului administrativ cu
caracter nomativ propus, pe care le aligbm la sediul Primdriei comunei Putna gi pe
wwl\,.pdmadaputna.ro, in vederea dezbaterii publice a acestora:

Proiect de hotdrdre pritind stabilirea itttpozitelor si taxelor locale pentru anul
2020 ;i anexa acestuiq, initiqt de primarul conwei .

Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii referitoare la
proiectul de act nomativ, cu valoare de recomandare, in temen de 10 zile de la
data afiqdrii qi publicirii prezentului anun!, respectiv 27.05.2019, ora 14,00, la
secretarul comunei Putna, judeFl Suceava .

Secretar comuna

Dobo



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUTNA
BIROUL BUGET-FINANTE CONTABILITATE

IMPOZITE $I TAXE
NR. 2439 din 10.05.2019

RAPORT
privind aYizarea

proiectului de hotirire privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2020

Biroul buget-finan1e, impozite qi taxe din cadrul aparatului de specialitate

al Primarului comunei Putna, analjzdnd expunerea de motive 9i proiectul de

hotarare iniliat de domnul Coroama Gheorghe - primarul comunei Putna, judelul

Suceava, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020;

Constatd cd proiectul de hotdrAre ce urmeazA a fi supus aprobdrii

Consiliului local este iniliat in baza prevederilor titlului IX din Legea

n.22712015 privind Codul Fiscal cu indexarea ctt 4,6 ok confom aft 491 din

Codul fiscal in cazul oricirui impozit sau oric6rei taxe locale, care constA inff-o

anumitd sumi in lei sau care este stabilitd pe baza unei anumite sume in Lei, sumele

respective se indexeazi anual, ,de cdtre consiliile locale, lindnd cont de rata

inflaliei pentru anul llscal anterior.
In concluzie, Biroul financiar-contabil consideri c6 proiectul de hotdmre

iniiiat de primarul comunei i;i justifica oportunitatea Pi, ca urmare, il avizeazd

favorabil.
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