
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE 
HOT Ă RARE Nr. 

din 

Privind : indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei 

Iniţiator: C ătălin Constantin Hurdubae, Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţ i; 
Număr de Inregistrare ş i data depunerii proiectului 23371/10.04.2019; 
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, intrunit in şedinţa ORDINARA in data de 

Având 1n vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr.23372/10.04.2019; 
Având in vedere raportul de specialitate 	intocmit de Sef Serviciu V enituri 	si 

Executare Silita, inregistrat sub nr.23373/10.04.2019; 
Având in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.  ,(  

In temeiul prevederilor art.5alin.(1) si (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.491 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

in temeiul art.36, alin.(1),alin.(2) lit. „b" si „d" alin.(4),lit.„c", alin.(6) lit.a, alin.(9) si art.45 
alin(2) ,lit. „", art.47, art.49 si art.115 alin.(1) lit.„b" din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica 
locala, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOT Ă R Ă STE: 

Art. 1. Se aproba indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr -o anumita suma in 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul fiscal 2020 cu 4,6% indice 
de inflatie comunicat de Ministerul Finatelor Publice. 

Art.2. Impozitele si taxele locale prevazute la art.1 se indexeaza cu 4,6% fata de impozitele si taxele 
locale datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2019, asa cum au fost aprobate 
prin Hotararea Consiliului Local Tecuci nr.256 din 21.12.2018. 

Art. 3. La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 se vor avea in vedere 
prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adus ă  la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art. 5. Prezenta hot ărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 

INITIATOR, 

PRIMAR 	 CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAR, 



ROMÂNIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. 23372/10.04.2019 

Privind : indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau  
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei 

Conform art.491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale care consta intr-o anurnita 
suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza 
anual, pana la data de 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Mministratiei Publice. Sumele indexate conform art.491 alin.(1) mentionat anterior, se aproba prin 
hotarare a Consiliului Local si se aplica in anul fiscal urmator. 

La sfarsitul anului 2019 se va initia un proiect de hotarare prin care se vor stabili impozitele 
si taxele locale pentru anul fiscal 2020, urmand ca la stabilirea cuantumului acestora sa se tina cont 
de aceasta indexare. 

Conform art.491 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dac ă  hotărărea consiliului local nu a fost adoptat ă  cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare inainte de expirarea exerci ţiului bugetar, în anul fiscal următor, in cazul oricărui impozit 
sau oricărei taxe locale, care const ă  anumită  sumă  în lei sau care este stabilit ă  pe baza unei 
anumite sume in lei ori se determină  prin aplicarea unei cote procentuale, se aplic ă  de către 
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prev ăzute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

Avand in vedere cele expuse, propun consiliului local spre analiza si aprobare proiectul de 
hotarare privind indexarea in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe Iocale, care consta intr-o anumita 
suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, cu rata inflatiei de 4,6%. in anul 
fiscal 2020.   

PRI~, 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.23373/10.04.2019 

Privind : indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau  
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei  

Potrivit Codului Fiscal, in cazul orica,rui impozit sau oriarei taxe locale, care consta intr-o 
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se 
indexeaza anual, pana la 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice. Sumele indexate conform art.491 alin.(1) mentionat anterior, 
se aproba prin hotarare a Consiliului Local si se aplica in anul fiscal urmator. 

Conform art.491 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modiflcarile si 
completarile ulterioare, dac ă  hotărârea consiliului local nu a fost adoptat ă  cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare inainte de expirarea exerci ţiului bugetar, in anul fiscal următor, in cazul oricărui impozit 
sau oricărei taxe locale, care const ă  intr-o anumit ă  sumă  in lei sau care este stabilit ă  pe baza unei 
anumite sume in lei ori se determină  prin aplicarea unei cote procentuale, se aplic ă  de către 
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prev ăzute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

Potrivit datelor publicate pe site-ului oficial al Ministerului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, 

http://www/dpfbl.mdrap.ro/documents/Rata  inflatiei_ 2018.pdf, rata inflatiei pentru anul 
2018 este de 4,6%. Prin urmare, se impune indexarea pentru anul fiscal 2020, in cazul oricarui impozit 
sau oricarei taxe locale, care consta intr -o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite 
sume in lei, cu rata inflatiei de 4,6%. 

La sfarsitul anului 2019 se va initia un proiect de hotarare prin care se vor stabili impozitele 
si taxele locale pentru anul fiscal 2020, urmand ca la stabilirea cuantumului acestora sa se tina cont 
de aceasta indexare. 

DIRECTOR GENŞRAL ECONOMIC, 	SEF SERVICIU VENITURI SI EX.SILITA, 

Sef Birou UIES-PF, 	 Sef Birou UIES-PJ, 


