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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea “ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019” la “Proiectului de hotărâre privin 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019” 

 
Legea nr. 227 din 2015, privind Codul fiscal, stabileste cadrul legal si pentru impozitele si 

taxele care constituie venituri ale bugetelor locale ale unitatilor administrative – teritoriale.  
Avand in vedere faptul ca, Codul fiscal prevede ca, in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe 

locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în 
lei, sumele respective se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei 
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice si sumele indexate se aprobă prin 
hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor, 

Tinand cont de art. 489 din Codul fiscal, autoritatea deliberativa a administratiei publice 
locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale, 
care nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelele maxime stabilite in lege, 

Deoarece acordarea unor facilitati la plata impozitelor si taxelor locale sunt lasate la 
latitudinea Consiliului local, 

Prezentul proiect de hotarare inaintat, are la baza nivelurile impozitelor si taxelor locale 
stabilite in suma fixa, precum si impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cotă procentuala 
cuprinse in Codul fiscal. 

Tinand seama de necesitatile veniturilor proprii ale bugetului local pe anul 2019, in scopul 
finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specific zonei pe de 
alta parte,  

Tinand cont de faptul ca, pentru anul 2017 rata inflatiei a fost de 1,34%, potrivit datelor 
publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente 
anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34%”. 
 (http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?pagina=acasa&categoriebunuri=ultimele-stiri),  

Propunem ca, pentru anul 2019, impozitele si taxele locale, care constau intr-o anumita suma 
in lei, sa fie indexate cu 1,34% reprezentând rata inflatiei.  

Având în vedere: 
-obligativitatea indexării cu 1,34% a impozitele si taxele locale, care constau intr-o anumita 

suma in lei, 
-păstrarea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 la aproximativ același nivel 

perceput pentru anul 2018, se propune ca pentru anul 2019 cota adițională stabilită de consiliul local 
Șincai, în conformitate cu art.489, să fie de 9% astfel aceasta diminuîndu-se cu 1% față de cota 
stabilită pentru anul 2018 (pentru anul 2018 a fos aprobată o cotă adițională de 10%). 

se impune modificarea “ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019” la “Proiectului de 
hotărâre privin privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe 
anul 2019” conform celor menționate mai sus. 
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