
0,,..1#';:t#;13,",.,

ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRA$UL B\CpZ

CONSILIUL LOCAL

privind indexarea, incepdnd cu anul 2020, a impozitelor 9i taxelor locale aprobate prin HCL
nr.145127.11,2018 privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2019, precum gi a liimitelor

minime 9i maxime ale amenzilor contraventionale previzute la art. 493 alin. (3) 9i alin. (a) din Coclul fiscal

Consiliul Local al orasului Bicaz;
Avdnd tn vedere dispozi[iile:

' art.491gi art.493 alin.7 din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificdrile ulterioare,

'H,G. nr.112016 pentru aprobarea N,M. de aplicare a Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, cu
modificdrile ulterioare

' Legii nr.20712015 privind Codul de procedurd fiscald, cu modificirile ulterioare;
VdzAnd referatul de aprobare inregistrat sub nr.1 1205122.10.2019, prin care domnul Nicolae

Sdldgean, Primarul oragului Bicaz propune indexarea, incepAnd cu anul 2020 a impozitelor gi

taxelor locale, aprobate prin HCL nr.145127.11.2018 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale
pentru anul 2019, precum gi a limitelelor minime gi maxime ale amenzilor contraven[ionale
prevazute la art, 493 alin (3) gi alin. (a) din Codulfiscal;

lindnd cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat sub nr,1 1206122.10.2019, prin care doamna Ruscanu Dumitri[a, gef serviciu
financiar-contabil, sustine proiectul de hoirdre sus mentuionat;

Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
in temeiul prevederilor art. 129 alin.Alit.c) gi art. 196 alin, (1) lit a) din Codul Aministrativ

adoptat prin OUG nr.5712019, art.491 gi art.493 alin,(7) din Legea nr,22712015 privind Corjul fiscal,
cu modi'cd.le ulterioare' 

norAnAgre:
Art.1- in vederea recuperarii decalajului generat de rata inflaliei, incepind cu anul 2020, se

va indexa cu 4,6 % (nivelul ratei inflatiei din anul 2018, comunicat de Institutul National de
Statisticd):

a) nivelul impozitelor gi taxelor locale care constau intr-o anumiti sumd in lei, aprobat prin

HCL nr. 145127 .11,2019 privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul 2019;

b) limitele minime 9i maxime ale amenzilor contraventionale prevdzute la art.493 alin (3) gi

alin,(4) din Codul Fiscal.

Art.2- Primarul oragului Bicaz, prin Compartimentul financiar- contabil va duce la indeplinire
prezenta hotdrdre.

Art.3- Prin grja secretarului general, hotdrArea se va comunica persoanelor gi autoritd{ilor
interesate.

rNrTrA AVIZAT
Secretar general . Adriana POP RMBUCPrlmar- Nicolae
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I 1205/22.10.2019

REFERAT DE APROOBARE
a proiectului de hotarare

privind indexarea impozitelor si taxelor locale,
precum 9i a taxelor speciale, pe anul 2O2O

Temei legal:
- art.491 alin.1 din Legea nr. 227120L5 privind Codul fiscal, cu modificarile gi

completarile ulterioare precizeaza clar indexarea impozitelor si taxelor locale
- De asemenea aft. 493 alin (7) prevede ca: Limitele amenzilor prevazute la alin. (.3)

gi (4) se actualizeaza prin hotarare a consiliilor locale conform procedurii stabilite la
art. 491.
Conform datelor institutului de statisticS , rata inflaliei pentru anul 2018 a fost de
4,60/o

In vederea recuperarii decalajului generat de rata inflatiei inregistrata in anul 2018
comunicata de Institutul National de Statistica,propunem ca incepand cu anul 20110,

nivelului impozitelor si taxelor locale sa fie indexate cu rata inflatiei de 4,60/o fata de
nivelul aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. L45127,11.2018,

Av6nd in vedere cele mai sus prezentate, va propun sa analizati si sa dispuneti
spre aprobare proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor localre ,
precum si a taxelor speciale, pe anul 2020, in forma prezentata.
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1 1206/22.10.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare

privind indexarea impozitelor si taxelor locale,
precum 9i a taxelor speciale, pe anul 2O2O

tn conformitate cu prevederile:
- Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, cu modificarile gi completarile ulterioare-
art.491 alin.1
- Legii nr.20712015 privind Codul de procedura fiscala/ cu modificarile si completa
rile ulterioare;
- Legii nr, 2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative republicata/ cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locilla
republicata;

Tinand cont de:

- nivelul ratei inflatiei comunicata de Min.Dezvoltarii si Administratiei Publice Locale ,
precum si Institul National de Statisticd -4,6o/oi
- nivelul impozitelor 9i taxelor locale aplicabile la nivelul Orasului Bicaz in anul 20Lg
aprobate prin Hotararea Consiliului local nr. L45127.11.2018 ;
- in vederea recuperarii decalajului generat de rata inflatiei inregistrata in anul 2018
comunicata de Institutul National de Statistica,propun ca incepand cu anul 20110,

nivelului impozitelor si taxelor locale sa fie indexate cu rata inflatiei de 4,60/o fata de
nivelul aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. L45127.11.2018, din urmatoarrele
considerente:

Articolul 491 din Legea nr.22712015, instituie o obligatie in sarcina autoritiatii
publice locale de a adopta o hotarare in vederea indexarii sumelor reprezentand
impozit sau taxa locala

,,(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta int'r'o
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sLtme in /ei, sumele
respective se indexeaza anual, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fis:cal
anterior,comunicata pe site-urile oflciale ale Ministerului Finantelor Publice Ei
Min isterul ui Dezvolta rii Reg iona le gi Adm in istra tiei Pu blice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba pnn hotarare a consiliului
local si se aplica in anul fiscal urmator.

(3) Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cu cel pulin 3 zile lucratoare
inainte de expirarea exercitiului bugetar, in anul fiscal urmator, fn cazul oricarui impozit sau
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oricarei taxe localg care consta intr-o anumita sama in lei saa care este stabilita pe baza
anei anumite sume in lei ori se determina prin aplicarea unei cote procentuale/ se aphca de
catre compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarulur, nivelurile maxtme
prevdzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1),

De asemenea, sunt supuse indexarii si sumele reprezentand limitele amenzilor
contraventionale prevazute de Legea nr, 227120L5 sau instituite de autoritatea
publica locala astfel cum este prevazut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal (,,(7)
Limitele amenzilor preudzute la alin. (3) Ei (4) se actualizeaza prin hotarare a
co'nsiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491,").

Avdnd in vedere cele mai sus prezentate, va propun sa analizati si sa dispuneti
spre aprobare proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale ,
pr(3cum si a taxelor speciale, pe anul 2020, in forma prezentata.

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita




