RO MÂNIA
JUDEŢUL HARGH ITA
COMUNA MIH ĂILENI
CONSI LIUL LOCAL MIHĂILENI
Telefon – Fax 0266 – 326155

HOTĂRÂREA NR.18/2019
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Mihăileni, judeţul Harghita,
Având în vedere:
- Raportul de specialitate nr._____/2019 al Compartimentului taxe şi impozite din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mihăileni;
- Expunerea de motive nr. _____/2019 a Primarului Comunei Mihăileni;
- prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeană autonomiei locale adoptată la Strasbourg in
15.10.1995 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea
finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând raportul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, raportul Comisiei juridică, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport şi raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, gospodărie comunală şi protecţie mediu din cadrul Consiliului Local al Comunei
Mihăileni;
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), lit. „b” raportat la alin. (4), lit. „c”, ale art. 45 alin. (2),
lit. „c”, art. 48 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART. 1 – Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei a sumelor aferente impozitelor şi taxelor locale
stabilite pe baza unei sume în lei, la nivelul Comunei Mihăileni, judeţul Harghita pentru anul
2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020 și va completa Hotarârea de
Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
ART. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se desemnează
Compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Mihăileni.
ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului
Comunei Mihăileni, Compartimentului taxe şi impozite şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în
condiţiile legii.
Mihăileni, la data de 26.04.2019
Preşedintele de şedinţă,
Dobos László

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2020

În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei
europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată de România prin Legea nr. 199/1997 ;
Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1)
lit.b), din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art.491,alin.(1) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
precizează ca in cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei,
sumele respective se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de
rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.
Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi
se aplică în anul fiscal următor.
Rata inflației comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice este de
1,34% pe anul 2017 şi de 4,61% pe anul 2018.
Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, propun Consiliului
Local al comunei Mihăileni spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,

