
 

 

HOTĂRÂREA Nr.21 din 31 martie 2020 
pentru modificarea HCL nr.25/26.04.2019 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor 

și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 

anumite sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la 

bugetul local, aplicabile în anul fiscal 2020 în Comuna Ernei 

 

 

Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

data de 31.03.2020, având în vedere: 

-adresa Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș nr.2809/09.03.2020,  

-referatul de aprobare al Primarului comunei Ernei nr.3086/25.03.2020, raportul de 

specialitate al Compartimentului registratură, relații publice și stare civilă nr.3087/25.03.2020, 

precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.3198/31.03.2020, 

-prevederile art.4 alin.(2) din Anexa nr.1 a H.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

-H.C.L. Ernei nr.25/26.04.2019 privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și 

taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 

sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, 

aplicabile în anul fiscal 2020 în Comuna Ernei, 

-prevederile Legii  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare, precum și 

cele ale H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, 

în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(4) lit “a”, precum 

și cele ale art.196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂREȘTE 

 

Art.1.Se aprobă modificarea H.C.L. nr.25/26.04.2019, în sensul eliminării din conținutul 

acesteia a taxei speciale pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă și a taxei speciale pentru 

oficierea căsătoriilor în zilele de duminică şi sărbători legale, precum şi în afara programului de 

lucru, cuprinse la punctele 8 și 9 ale Capitolului VIII – Taxe speciale din Anexei nr.1. 

Art.2.Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.25/26.04.2019 rămân nemodificate. 

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul 

financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ernei.  

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al U.A.T, Instituției 

Prefectului-Județul Mureș, Primarului comunei Ernei, precum și Biroului financiar-contabil. 
 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

Lóránd Miklós Serar                                                        Contrasemnează 

          SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

             Mihály Hochbauer  
 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI 

 

 
 


