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CONSILIUL LOCAL

' oc
norAnAnEA NR. eW nols

privi nd stabi I i rea i m pozitelor 9i taxTT-iffilEtru a n u I fiscal 2020

Consiliul local al.comunei Bucuregci, judetul Hunedoara;

Lu6nd Tn dezbatere Proiectul de hotdr6re Nr.6/18 din 18.03.2019 privind stabilirea
impoziteloi 9i taxelor localeipentru anul fiscal 2020;

Avdnd in vedere :

-Expunerea de motive prezentati de domnul Ghilean Mircea-Florin, primar al comunei
Bucuregci, judetul Hunedoara, inregistrati sub nr.8/18 din 18.03.2019;

-Raportul compartimentului de resort nr. 9/18 din 18.03 .2019;
-Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social5,

LuAnd act de rata inflaliei pentru anul fiscal anterior de 4,6 % comunicati pe site-ul
oficial al Ministerului Fina[elor Publice;

in conformitate cu prevederile:
-Titlului lX, Capitolul X, art.491 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu

modificdrile gi completirile ulterioare;
-Legii nr.27312006 privind finan[ele publice locale, cu modificirile Si completirile

ulterioare;
-Legii nr.5212003 privind transparenla decizionalS in administralia publici, republicat5,

cu modificdrile gi completirile ulterioare;
ln temeiul dispozi[iilor art.36 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.45, alin.2, lit.c din Legea

administraliei publice locale nr.21512001-republicati,cu modificirile gi completirile ulterioare;

;. :, HOrAnAgre:

Art.l..Pentru anul fiscal 2020, impozitele gi taxele locale datorate de contribuabili,
persoane fizice gi juridice, se indexea zd cu'4,6 yo fa13 Oe impozitele:gi taxele locale datorate de
contribuabili, persoane fizice gi juridice pentru anul fiscal 2019, aga cum au fost aprobate prin
Hotirdrea Consiliului Local al Comunei Bucuregci Nr.42118.12.2018.

Art.2. lmpozitele gi taxele locale siabilite prin prezenta hotirire, constituie venituri
proprii ale Bugetului local alComunei Bucuregci, pe anul 2020.

Art.3.. Prezenta hotdfAre intri in vigoare incepAnd cu data de 01.01 .2020.

Art.4. Prezenta hotdr,Are poate fi contestatd in termenul gi-- potrivit Legii contenciosului
administrativ- Legea nr.55412004, cu modificirile gi completirile ulterioare.



Art.S Prezenta hotir6re se comunici :

-lnstituliei Prefectului, judelul Hunedoara ;

- Primarului coinunei, Bucuregci ;

- Compartimentului buget, cohta'bilitate, resurse umane din cadrul Primiriei Bucureqci ;

- compartimentului imfozite gitaxe din cadrutPrimiriei Bucuregci

gi se aduce la cunogtiila publicd prin afigare pe plan local'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Buge Sebastian-Dan

CONTRASEMN
SECRE

Paul Codru

BUGURE$Cl, 16.04.2019

prezenta hotdrAre s-a adoptat prin vot deschis, cvorumul fiind de: ,/l-

prezenta hot5rire s-a adus la cunogtinlg, Rubliculujgrin afigare la sediul Prim6riei

comuneiBucuregci,jude!ulHunedoaru,u,i@,ora/{m
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NR.9/18 din 18.03 .2019

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la Proiectul de hotdrdre privind stabilirea impozitelor gitaxelor locale pentru anulfiscal 2020

lmpozitele gi taxele locale, reglementate de Titlul lX din Legea nr.22TtZO1S privind
Codul fiscal, cu mod.ificirile gi compleiSrile ulterioare, constituie venlturi proprii ale bugetelor
unitSlilor administrativ teritoriale.

La art 491 din Legea nr.22Zt2015
completdrile ulterioare, se precizeazd clar
locale:

privind Codul fiscal, cu modificirile gi
obligalia indexdrii impozitelor gi taxelor

"(1) in cazul oricdrui impozit sau oricdrei taxe locale, care consta intr-o anumitd
sumd in lei sau care este stabiliti pe baza unei anumite sume in lei, sumele respectivese indexeazd anual. pdnd la data de 30 aprilie, de cdtre consiliile locale, [inan{ cont derata infla[iei pentru anul fiscal anterior, comunicatd pe site-urile oficiale ale MinisteruluiFinantelor Publice 9i Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobS prln noter6ie a consiliului local gi se
aplicd in anulfiscal urmdtor.',

Nivelul ratei inflaliei comunicatd pe site--ul Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi
Administra[iei Publice este de 4,6 o/o, iar pe site-ul Ministerului Finanlelor publice, seprgci1e3zd cd "pentru idexarea impozitelor gi taxelor locale, consiliile locale vor utiliza
rata infla[iei de 4,G o/o. 

i

ln conditiile prevede-rilor legale s_us men[ionate, indexarea impozitelor gi taxelor
locale se va face cu rata infla[iei de 4,6 o/o.

Precizez faplul c5,'la sfArgitul.anului, se va ini{ia un nou proiect de hotdrAre prin
care se vor stabili impozitele gi taxele locale (cuantumul, modalitatea de calcul,
I:9lil.?Ul, urmdnd ca, ta stabilirea cuantumului acestora sd se find cont de aceastd
tnoexare.

De asemenea, reamintesc ci indexarea impozitelor gi taxelor locale cu rata
infla[iei este o obligalie legald a autoritd[ilor

'+u

Bucuregci, 18.03.2019

C0liiU i,t


