
CONSILIUL LOCAL DOBARCENI

SECRETAR

NR. 7! / ,12- . a) 21as

- Afisare la sr:diul Primariei Dobarceni
- Publicare in pagina proprie de internet

Persoanele llizice sau persoanele juridice interesate p

sugestii sau opirrii cu privire la proiectul de hotarare sus
prezentam ( impreuna cu raportul de specialitate) la secte

Liliana - pers,oana responsabila pentru relatia cu societ
22 03 2019 , in sediul Primariei Dobarceni , judetul Botosani.
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ROMANIA
JUDETUL BOTO|SANI
COMUNA DOBA]RCENI

PROIECT DE HOTARARE NR. I2OI9

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu
4.6'

Consiliul lor;al al comunei Dobarceni , Judetul Botosani ;

Analizdnd expunerea de motive a primarului comunei Dobarcen
compartimentului fiLnanciar contabil,

Comunicatul de presa nr 17ll4 01 2019 al INS privind rata inflatiei pen
4,6Yo comunica comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice

In conformitate cu prevederile :

Titlul IX , cap X , art 491 din Legea nr 22712015

u lterioare
Legea nr 2731:2006 privind finantele publice local



In temeiul aft.36 alin.2 lit. b), art.45 alin. (1) 9i alin. (2) lit. c) Ei art. 1l
din Legea nr.2l5l200l a administraJiei publice locale, republicat[, cu modific[ril
ulterioare;

Art. 1 Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 4,6 oh a impozitelor si
datorate de contribuabili personae fizice si juridice pentru anul 2020 asa

aprobate prin Hotararea Consiliului local Nr 2018

Art2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1.01.2020 si va
stabilirii impozitelor si taxelor pe anul2020

Art.3. Prez:enta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de cStre Primarul comu
, prin aparatul de specialitate

INITIA.T,
PRIMAR.

LIVINSCIII RADU CIMBRU

HOTARASTE:

alin. (1) lit. b)
gi completdrile

r locale
m au fost

la baza

ei Dobarceni
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ROMANIA
JUDETUL BOTOISANI
COMUNA DOBA]R.CENI
PNTVTANTA DOBARCENI
Np..fr t l'Z ,^>Llolq

EXPUNERE DE MOTIVE
privinrd indrexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul2020 cu rata inflatiei de

4.60

In conformitate cu prevederile :

Titlul IX , cap X , arr 49'1 din Legea nr 22712015 legea privind Codul Fiscat, cu modificarile si connpletarile
ulterioare Art. 491. "- Indexarea impozitelor si taxelor locale

(1) In cazul oriicarui irnpozit sau oricarei taxe locale, care oonsta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita
pebaza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile
locale, 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.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul fiscal urmator.
La nivelul muni<;ipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti

(3) Daca hotardrea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de expirarea
exercitiului bugetar,in anul fiscal urmator,in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-
o anumita suma in lei t;au care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei ori se determina prin aplicarea
unei cote procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului,
nivelurile maxime prerrazute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (l)."

, rata inflatieri de 4,60/o pentru anul 2018 publicat pe site-urile oficial ale Ministerului Finantelor
Publice Comunicatul de presa nr 17114 01 2019 :

Legea nr 2731"1006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare

Fala de cele de mai sus, a fost iniliat proiectul de hotdrAre aldturat, privind indexarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul2020 cu rata inflatiei de 4.6"h

Urmand ca pana la sfarsitul anului se va initia un nou proiect de hotarare prin care
se Yor stabili impozritele si taxele locale aferente 2020 , urmand ca la stabilirea cuantumului
acestora sa se tina seama de aceasta indexare

PRIMAR,
Livinschi Radu

. .t.i" ' '



ROMANIA
JUDETUL BOTO|]ANT
COMUNA DOBAIICENI
PRIMARIA DOBII.RCENI
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RAPORT
privind indtrxarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 cu

4.6"

In temeiul prevederilor art.44 din Legea daministratiei pu
215/2001,primind spre analiza Proiectul de hotarare privind privind indeia
si taxelor locale pentru anul2020 cu rata inflatiei

ta inflatiei de

ice locale nr
impozitelor

Avand in veclere:

, rata inflatiei de 4,6%o pentru anul 2018 publicata pe site-urile oficial ale Min
Publice prin Comunicaturl de presa nr 17ll4 0l 2019 :

Legea nr 273/2:.006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulteri{
Fafd de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare

locale
a initia
2020 ,

de asemenea reamintim ca indexarea impozitelor si taxelor locale cu rala inflatiei este
o obligatie legala a autoritatilor deliberative

Compartiment fi nanciar contabil

ui Finantelor


