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Referitor la ela borarea
Proiectului de hotlr6re cu privire la indexarea impozitelor si taxelor
locale conform ratei infla{iei pentru anul 2018
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Primlria Comunei Strejeqti a elaborat Proiectul de hotirdre cu privire la
indexarea impozitelor si taxelor locale conform ratei infla{iei pentru anul 2018, in
concordanf6 cu dispoziliile art.49l din Legea nr. 22712015, cu modificirile qi
completdrile ulterioare.
Potrivit dispoziliilor art. 7 din Legea nr. 5212003, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, acesta va fi adus la cunoqtin!5 publicd prin publicarea pe
site-ul primariei www.primaria-strejesti.ro. qi la avizierul primdriei.
Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de hotSrdre menlionat
mai sus pot fi transmise in scris de cdtre persoanele interesate la sediul primdriei
Comunei Strejeqti, str. Libertdtii nr. 103, sat Strejeqti, comuna Strejeqti, jud. Olt,
pan[ la data de 22.02.2019, ora 14:00.
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APROB,
Prirnar
Vizantie Constant

REFERAT
cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale conform ratei inflaliei
pentru anul 201.8

Potrivit dispoziliilor art. 491 din Legea m.22712015 privind Codul fiscal
cu modificdrile qi completarile ulterioare, *in cazul oricarui impozit sau
oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita sume in lei sau care este
stabilita pe baza unei anumite sume in le.i, sumele respective se indexeaza
anual, pana la data de 30 aprilie, de catre ,:onsiliile locale, tinand cont de
rata inJlatiei pentru anul.fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Adm ini s tr atie i Publ ic e.
Surnele indexate se aproba

prin hotarare a consiliului local si se aplica in

anul fiscal urmator.
Daca hotar6rea consiiiului local nu a forst adoptata cu cel putin 3 zile
lucratoare inainte de expirarea exercitiului bugetar, ?n anul fiscal urmator, 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 ori se

determina

prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de

catre

comparlimentul de resort din aparatul de sper;ialitate al primarului, nivelurile
maxime prevazute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor
alin.491(1).

Inspector Impozite si Taxe
Cirstea Costi.
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Privind : cu privire la indexarea impozitelor si taxelor locale conform ratei
infla{iei pentru anul 2018
ArAnd in vedere:
- Refbratul Compartimentului Taxe;i Impozite nr.l338/08.02.2019, cu privire la indexarea
impozitelor;i taxelor locale conform ratei inflaliei p,entru anul 2018;
- prevederile art. 16, alin. (2) gi art. 30 din Legea nr.27312006 privind finan{ele publice locale cu
modificarile gi completdrilg ulterioare;
- rata inflatieipentru anul 2018. conform comunicatului de presb nr. 17114.01.2019 al Institutului
Nalional de StatisticS Ei publicalS pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltdrii Regionale qi
Adrn inistratiei Publice;
- prevederile art. 491 din Legea nr.22712015, cu mcdific[rile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art.36 (4). lit. c) qi ale art.45 (2), lit. c) din Legea nr.21512001 republicati (rl),
privind adrninistra(ia publica local[. cu modiflc[rile Ei completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.45. alin.(6). din Legea nr.215l200l republicata (r1).
privind administralia publicd local[" cu modificirile qicompletlrile ulterioare;
PRIMARTiL COMUNEI STITE.IESTI PROPUNE URMATORUL
PROIECT DE HOTARARE :
Am.

l.(l)

Impozitele

qi

taxe locale, stabilite la nivelul Comunei Stre.ieEti pentru anul 2019

indexeazd cu rata inflatiei pentru anul flscal 201 8. r<:spectiv cu procentul de 4,6 oh.
(2) Sumele indexate contbrm alin. (l) se aplica in anulfiscal urmator, respectiv in anul 2020.
Art.2. Compartimentul Impozite ;i taxe va duce la indeplinire prevederile prezentei hotlrari.

se

fi alacatd [a instan{a de contencios administrative, in condiliile
legii contenciosului administrative nr. 554/2004, cu modificarile qi cornpletirile ulterioare.
Arr. l. Hotardrea se comunica la:
Instituliei Pref'ectului Judelului Olt; Primarul comunei Strejesti: Compartimentului Impozite Ei

Art.3. Prezenta hotdrdre poate

Taxe.

Inifiator,
Primar,
Constantin VIZANTIE
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