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ROMÂNIA             

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA               

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.23. 
Din data de 24.04.2018. 

privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, 

taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor pentru anul fiscal 2019 
 

Consiliul local al comunei Crasna; 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului cu nr.3927/23.04.2018; 

-raportul compartimentului de impozite şi taxe locale cu nr.3928/23.04.2018; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 -prevederile art.5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30, 

art.761 alin.(2) și (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări 

ulterioare; 

  - prevederile  art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.491 alin.(1) și (2) din Titlul IX – Impozite  şi Taxe 

Locale , din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificarile şi completările ulterioare, 

 În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Începând cu anul fiscal 2019, nivelul valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și 

a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se 

indexează cu 1,3%, față de nivelul valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe 

asimilate acestora, amenzilor  datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 

2018, astfel cum au fost stabilite prin Hotărîrea consiliului local al comunei Crasna nr.82/28.11.2017. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi aparatul de 

specialitate al primarului. 

Art.3. Prezenta se comunică cu: 

- Instituţia prefectului judeţului Sălaj; 

- Primarul comunei Crasna; 

- Compartiment buget -contabilitate; 

- Compartiment impozite şi taxe locale; 

- Site – ul www.primariacrasna.ro; 

- Dosar Hotărâri.  

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       CONTRASEMNEAZĂ 

    Darabont Vilmos           Secretarul comunei Crasna, 

                        Lazar Veturia 
 

http://www.primariacrasna.ro/

