
PRorECTDEHorinAnE
privind indexarea cu indicele de infla{ie al anului 2020

a prefurilor contractelor de superficieo a redevenfelor respectiv a chiriilor
pentru terenuri qi spafii aflate in proprietatea oragului CIzInegti

Consiliul Local al oragului Cdzdnegti, judeful Ialomila, intrunit in gedinta ordrnard drn
data de 29 IANUAzuE 2021,

AvAnd in vedere:
- referatul de aprobar 

" 
* J49

- adresa rr.2l8 drn 14.01 .2021 a
Primdna oragului Cdzdnegti sub nr.238 din 14.01 .2021,

Examin6nd:
- raportul Compartrmentului Impozite
- avizul Comisiei pentru amenajarea

art.15, alin.(l), lrt. g) din Legea nr.22612009 privind
oficiale in Romdnia, cu modific5rile gi completdrile

public Ai privat, patrimoniu, agriculturd qi proteclia mediului inconjurStor nr. din
20?r;

In conformitate cu prevederile
organizarea gi funcJionarea statisticii
ulterioare;

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSIUUL LOCAL
AL ORA$ULUI CAZANE$T'I

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

ffi
lwa..kilh..!1.,#:ilffi-

arn 14. o/ 2021 al Primarului oraqului Cdzhnegti;
Direcfiei Judefene de Statisticd Ialomila inregistratd la

qi Taxe Locale *. 25{ an /4.c/ .2021;
teritoriului, urbanism, adminisfrarea domeniului

In temeiul prevederilor art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanla de urgen!5 a

5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.l. in anul 202I, preful prevdzrtt in contractele de superficie, aflate in derulare, se

indexeazd cu indicele de rnflatie al anulur 2020 de2,630A.
Art2. in anul 2O2l,redevenla prevdzutdin contractele de concesiune, aflate in derulare,

se indexeazS cu indicele de inflage al anului 2020 de 2,630 .

Art.3. in anul 202I, cuantumul chiriei prevdzttA in contractele de inchiriere aflate in
derulare, se indexeazd cu indicele de inllafie al anului 2020, de 2,63oh.

Art.4. Prezenta hotdr6re va fi comunicatd Compartrmentul Impozite qi Taxe Locale,

Compartrmentului Juridic qi Resurse Umane qi Primarul oraqului Cdzdnegti pentru aduce la
indeplinre.

Guvemului nr.

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JTTDETUL TALOMTTA
PRTMARTA ORA$UL[I CAZANE$Tr

. PRIMAR.
Nr.249 din 14.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotir6re privind indexarea cu indicele de inflafie al anului 2020

a prefurilor contractelor de superficie, a redevenlelor respectiv a chiriilor
pentru terenuri gi spatii aflate in proprietatea oragului Cizlneqti

Prin prezentul proiect de hotirdre propunem indexarea prelu1ui contractelor de

superficie aflate in derulare, a redeventelor din contractele de concesiune aflate in

derulare cdt gi a chiriilor din contractele de inchiriere aflate in derulare pentru spaliile 9i

terenurile proprietate a localitelii Cdzdnegti cu indicele de infla{ie al anului 2020.

Indicele de inflatie al anului 2020 conform adresei nr. 249 din 14.01.2021 a

Institutului Nalional de Statisticd - Direclia Judeleani Ialomila este de2,63o/o.

Proiectul de hotdr0re pe care il supunem spre adoptare are la bazd prevederile art.15

alin.(1) lit. g) din Legeanr.226l2009 privind orgatizarea qi funclionarea statisticii.

Oportunitatea adoptirii proiectului de hotdrAre rezultd din punerea in aplicare a

clauzelor prevdzute in contractele de superhcie, concesiune gi inchiriere.

Avdnd in vedere cele sus-men(ionate, vd propun adoptarea hotdrdrii in forma gi

continutul prezentat in proiect.

PRIMA&

STELIAN TRAIAN



JUDE-TUL IALOMITA
PRTMARTA oRA$ULUI clzlNrgrt

Nr.258 din 14.01.2021

RAPORT
la proiectul de hotlr0re privind indexarea cu indicele de inflatie al anului 2020

a prefurilor contractelor de superficie, a redevenlelor respectiv a chiriilor
pentru terenuri qi spa(ii aflate in proprietatea oragului Cizineqti

Prin proiectul de hotdrdre prezentat se propune aprobarea indexirii in anul 2020 a

prelului contractelor de superficie aflate in derulare, a redevenlei din contractele de

concesiune aflate in derulare cdt gi a chiriei din contractele de inchiriere aflate in derulare

pentru spa{iile gi terenurile proprietate a localitdlii.

Propunerea are labazd adresa Direc{iei Judetene de Statisticd Ialomila inregistrati

la institulia noastri cu nr.249 din 14.01.2021, prin care se comunici rata inflaliei anului

2020.

in contractele cu privire la utilizarea terenurilor gi spaliilor proprietate a localitltii

(superficie, inchiriere gi concesiune) se menlioneazd faptul ci preful acestor contracte se

indexeazi anual prin hotdrdre de consiliu local cu rata infla[iei.

Prin urmare, propunem spre aprobare indexarea in anul 2020, cu rata inflaliei de

2,63%, a redevenJelor din contractele de concesiune aflate in derulare cdt qi a chiriilor

pentru terenurile gi spaliile proprietatea oragului C6zinegti, concesionate respectiv

inchiriate persoanelor fizice gi juridice.

CONSILIER IMPOZITE $I TAXE LOCALE,
VIERIU GEORGETA

Aprob



TNsflTUTUL NATIONAL DE STATISnCA

DTREcIIA JUDE;EANA DE srATlsrlcA nlouryl
SLOBOZIA, STR. Aleea Parcului, bl' 827, parter

Telefon : 0243234854 I 02432L4554, Fax: 02432L6305 I 0243213707

E-mail : tele@ialomita'insse.ro, Web: htto://www'ialomita'insse'ro

Citre,

Urmare solicitirii dumneavoastr6 ,v5 transmitem indicele pretului de consum 9i rata

infla$ei pe total, in luna decembrie gi anul 2020:

PERIOADA
lndlcele prefului de consum

(%l
Rata inflatiei

(%l

Decembrie 2020 fatl de

Decembrie 2019

102.05 2.06

Anul 2020 fa|5 de Anu! 2019 102.63 2.63
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