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RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectut de

hotarare privind indexarea impozitelor sitaxelor locale

penffu anul 2020
Subsemnata Nicula lonela Elena,avand functia de casier in cadrul
compartimentului de impozite sitaxe locale,examinand expunerea de motive al
D-lui primar lndreiu Marian Catalin si proiectul de hotarare prin care se propune
indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020,se constata ca acestea
respecta prevederile art.36,alin.2,lit.b sialin.4, lit.a din Legea 2L512001,
republicata,privind administratia publica locala, cele ale art.5, alin.2 din Legea
nr.27312006,privind finantele publice locale, precum si :
- prevederile art.491 si 493 alin.7 din Legea nr.227 /2Ol5,privind Codul fiscal, cu

modificarile si completarile ulterioare .
potrivit art.491 (l)in cozul oricdrui impozit sau oricdrei toxe locole, care
constd intr-o onumitd sumd in tei sou core este stobilitd pe baza unei onumite
sume in lei, sumele respective se indexeozd onuol, pdnd lo doto de 30 oprilie, de
cdtre consiliile locale,lindnd cont de rota infloliei pentru anulfiscal anterior,
comunicotd pe site-urile oficiote ole Ministerului Finonlelor Publice 9i Ministerului
Dezvoltdrii Regionole gi Administraliei Publice. (
2) Sumele indexote conform olin. (1) se oprobd prin hotdrdre a consiliului
local gi se aplicd in anulfiscol urmdtor. ...".
potrivit art.454 din Legea nr.22712015 actualizat5, impozitele 5itaxele locale
sunt dupi cum
urmeazS:
a) impozitul pe clidiri gi taxa pe clddiri;
b) impozitul pe teren 9i taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor 5i autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclami 9i publicitate;
f) impozitul pe sPectacole;
h) alte taxe locale.

intrucdt cuantumul taxelor speciale gi ale altor taxe locale nu sunt stabilite
prin Codul fiscal, cu exceplia taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale
administrativd gi a taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin hoti16re a consiliului local,
acestea nu intri sub incidenfa indexirii; nivelurile taxelor speciale gi ale altor taxe
locale pentru anul 2019 vor fi stabilite prin hotir6rea anuald a consiliului local de
stabilire a impozitelor gi taxelor locale, in conditiile art. 489 alin.(1) li (2) din Legea
nr.227 I 2015,a ctu

a

I

izata

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltdrii Regionale, Administraliei
Pu blice gi Fond u ri !or Eu ropene, http ://www.d pfbl. md ra p. ro/rata-inflatiei. html,
rata inflaliei pentru anul 2018 este de 4,6yo.
Precizez ca pana la sfarsitul anului 20t9, se va initia un nou proiect de
hotarare prin care se vor stabili impozitele sitaxele locale aferente anului
ZO2},urmand ca la stabilirea sa se tina cont de aceasta indexare.
Av6nd fn vedere cele de mai sus,

PROPUN:
Stabilirea, pentru anu! 2020, a nivelurilor impozitelor gi taxelor locale care
constau intr-o anumitd sumd in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite
sume in Iei, precum ;i !imitele amenzilor prevdzute la art. 493 alin.(3) li (a) din
Legea nr.227l2OL5 actualizati prin indexarea nivelurilor din Titlul lX a! Legii
nr.227 /2015 actualizati cu rata inflafiei de 4,6Yo,conform anexei nr.]..
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