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HOTĂRÂREA Nr. 52/2019
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
având în vedere expunerea de motive a Primarului comunei Rebricea, raportul
compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea
și raportul de avizare al comisiei de specialitate;
in conformitate cu:
- prevederile art.9 pct.3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;
- prevederile art.56, art.120 alin (1), art.121 alin.(1) si (2) si art.139 alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicata ;
- prevederile art.20 si art 28 din Legea-cadru a descentralizarii nr.195/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art.5 alin. (1) lit.a) si alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27 si art.30
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.1, art.2 alin. (1) lit.h), art 453 si urmatoarele din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al Comunei Rebricea nr.55/30.12.2014 privind
zonarea comunei Rebricea, in vederea stabilirii cuantumului impozitelor si taxelor locale;
- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica, republicata;
tinand seama de Comunicatul de presa nr.17/2019 al Institutului National de Statistica
conform caruia rata inflatiei pentru anul 2018 este de 4.6% ;
in conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) si alin.(4) lit.c), art 45 alin .(1), (2) si (6),
art.49 alin.(1) si (2) si art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 4,6% a impozitelor si taxelor locale care
constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei si a
limitelor minime si maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local persoanelor fizice si
juridice, pentru anul 2020, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2020 si completeaza Hotararea
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020.
Art.3.Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
cu completarile si modificarile ulterioare si ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu completarile si modificarile ulterioare, precum si cu actele normative subsecvente in
vigoare.

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Rebricea, prin compartimentulul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rebricea, judeţul Vaslui.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rebricea, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Rebricea și prefectului județului Vaslui și se aduce
la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina
de internet www.comunarebricea.ro
Rebricea, 23 aprilie 2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cirlescu Simona-Dana
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina-Elena
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020

Impozitele si taxele locale, reglementatede Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor
unitatilor administrativ teritoriale si au ca surse: impozitul /taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe
teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
autoritatilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole,
taxe speciale, taxelor judiciare de timbru si taxelor extrajudiciare de timbru.
La art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, precizeaza clar obligatia indexarii impozitelor si taxelor locale:
’’ (1) În 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,
până la data de 30 aprilie, 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
şi
Administraţiei
Publice
si
Fondurilor
Europene.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în
anul fiscal următor.’’
Mentionez ca rata inflatiei comunicata pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice este de 4,6%.
Sunt supuse indexarii si sumele reprezentand limitele amenzilor contraventionale
prevazute de Legea nr.227/2015 sau instituite de autoritatea publica locala astfel cum este
prevazut de art 493 alin.7 din Codul fiscal ,,(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se
actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.’’
Referitor la art.1 din OUG. nr.79/2017 care modifica Codul fiscal prin pct.94 si pct.95 al
art.470, alin.5 si alin. 6 in vederea respectarii prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a
taxelor la vehiculele grele de transport marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone,
conform ratei de schimb a monedei euro, astfel cum a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene din 2 octombrie 2017, astfel incat taxa pentru autovehiculele cu masa maxima
autorizata, egala sau mai mare de 12 tone nu sunt supuse indexarii.
Precizam faptul ca, pana la sfarsitul anului 2018 se va initia un nou proiect de hotarare
prin care se vor stabili impozitele si taxele aferente anului 2020 (cuantum,modalitate de calcul ,
facilitati), urmand ca, la stabilirea cuantumului acestora, sa se tina cont de aceasta indexare.
Avand in vedere ca indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei, este o
obligatie legala a autoritatilor deliberative propunem ca incepand cu anul 2020, nivelul
impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma de lei, cat si a amenzilor
contraventionale sa fie indexate cu rata inflatiei de 4,6% conform anexei nr.1.
17.04.2019

Inspector (taxe si impozite),
Diaconu Maricica
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la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2020
Doamnelor şi domnilor consilieri și invitați,

Principiul autonomiei locale, statornicit prin dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, reprezinta in esenta capacitatea fiecarei unitati locale de a-si solutiona
toate problemele ce intra in sfera proprie de activitate.
In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, autoritatile administratiei publice locale au competenta de a stabili si aproba impozitele si
taxele locale in limitele si conditiile legii.
De asemenea, dispozitiile art. 491 din Codul fiscal instituie, in sarcina autoritatii publice
locale, obligatia de a adopta, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an fiscal, o hotarare in vederea
indexarii sumelor reprezentand impozite si taxe locale astfel:
’’ (1) În 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,
până la data de 30 aprilie, 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
şi
Administraţiei
Publice
si
Fondurilor
Europene.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se
aplică în anul fiscal următor.’’
Rata inflatiei, comunicata pe site-urile oficiale ale ministerelor mentionate anterior, este de
4,6 %.
De altfel, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice se precizeaza in mod expres faptul ca,
pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata
inflatiei de 4, 6 %, conform Comunicatului de presa nr. 17/2019 al Institutului National de
Statistica.
Precizez ca, la sfarsitul anului, se va initia un nou proiect de hotarare privind impozitele si
taxele locale aferente anului 2020, la stabilirea acestora urmand sa se tina cont si de aceasta
indexare.
Prin urmare, propun spre analiza Consiliului Local Rebricea proiectul de hotarare privind
indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6 %, pe care va rog
sa-l adoptati in forma si continutul redactate.
17 aprilie 2019

P R I M A R,

ing. Radu Valerică

