ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

HOTARARE
privind indexarea valorii impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani
pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara astazi
18.04.2019
Avand in vedere:
-

-

-

Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
Prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art.491 alin.2 din Titlului IX - Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Nota de fundamentare ale Dl Primar DUTA PAUL privind indexarea valorii impozitelor si
taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2020, avizat de compartimentul
financiar-contabil, inregistrat sub nr.88/10.04.2019;
Proiectul de hotarare nr. 89/10.04.2019, initiat de Primarul Comunei Frumusani;
Prevederile HCL nr.09/28.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta;
Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
Prevederile art.36 alin.4 lit.c si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 republicata, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba indexarea nivelului maxim al impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2020, pe raza comunei Frumusani, cu un procent de 4,6%, reprezentand rata inflatiei pe anul 2018.
Art. 2 Prevederile prezentei hotarari vor fi corelate cu hotararea de stabilire a taxelor si
impozitelor locale pe anul 2020 ce urmeaza a fi adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de
expirarea exercitiului bugetar.
Art. 3 Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Calarasi, Primarului comunei
Frumusani, Compartimentului Financiar-Contabil şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul Consiliul Local al comunei Frumusani si pe site-ul institutiei.
Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 10 voturi
pentru, 2 abtineri (Dl. Cezar Marin si Dl. Tanase Ion) si 1 vot impotriva (Dl. Dumitru Ion).
NR.14
ADOPTATA LA FRUMUSANI
ASTAZI 18.04.2019

PRESEDINTE DE SEDINTA
STOIAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
1

Nr.88/10.04.2019
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
La proiectul de hotărâre cu privire la indexarea valorii impozitelor si taxelor locale la nivelul
Comunei Frumusani pentru anul 2020

Avand in vedere:
- Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
-

Prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-

Prevederile art.491 alin.2 din Titlului IX - Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015
modificata si completata, precum si pe cele din pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.1/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, includ şi reglementări referitoare la impozitele şi taxele locale, stabilesc cadrul legal,
precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi modul de calcul
şi de plată a acestora.
În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte
acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale
bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice
(Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale ).
Nivelul propus pentru anul 2020 ţine cont atât de actualizarea bazei impozabile cat si de
necesităţile bugetului local, pentru anul fiscal următor.
Impozitele şi taxele locale reprezintă una din resursele pe care se constituie bugetul local, de
aceea fundamentarea lor este obligatoriu de stabilit în decursul anului pentru anul fiscal următor.
Odată cu apariţia Legii 227/2015 privind Codul Fiscal materia impozabilă este reglementată prin
prevederi specifice unitare. La anumite categorii de venituri guvernul prevede nivelurile actualizate
pentru impozite pe clădiri, terenuri , auto, alte taxe, dar lasă la îndemâna Consiliilor Locale
posibilitatea de a stabili nivelele altor taxe locale (taxa pentru eliberarea autorizatiilor, avizelor, taxe
de folosire a domeniului public,taxe piaţă, etc) în conformitate cu specificul economic şi social al
zonei.
De asemenea, trebuie avut in vedere nivelul de indexare a masei impozabile raportat la rata
inflatiei pe anul fiscal precedent 2018, respectiv de 4,6%.
Astfel enuntul art. 491 precizeaza cat se poate de clar
“ - Indexarea impozitelor si taxelor locale (1) 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, 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 municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului
General al Municipiului Bucuresti.
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(3) Daca hotarârea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare
înainte de expirarea exercitiului bugetar, în anul fiscal urmator, în cazul oricarui impozit sau
oricarei taxe locale, care consta într-o anumita suma în lei sau care este stabilita pe baza unei
anumite sume în lei ori se determina prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de catre
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1)”
Deoarece ţine cont de toate reglementările legale specifice, considerăm că proiectul de
hotărâre este legal şi poate fi aprobat în forma prezentată.
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale HGR nr.1/2016,
cât şi faptul că prin dimensionarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 se urmăreşte
asigurarea surselor de venituri la bugetul local în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor
bugetului local şi respectarea prevederilor legale în vigoare, propun Consiliului Local al comunei
Frumusani adoptarea proiectului de hotărâre în forma propusă.
Propun domnilor consilieri aprobarea hotărârii în forma prezentată.
Initiator
PRIMAR
DUTA PAUL
________________

Compartimentul Financiar-Contabil
TONE CORINA ANISOARA
______________
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