
Intern 

 

 

 

ROMÂNIA            Avizat de legalitate 

JUDEŢUL SĂLAJ                    Secretar, 

COMUNA CRASNA              Lazar Veturia 

CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
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......,  

-raportul compartimentului de impozite şi taxe locale cu nr. 

- avizul comisiei de specialitate; 

-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.  

INITIATOR, 

PRIMAR 

BOGYA MIKLÓS 
Voturi: pentru:............... 

împotrivă........ 

abţineri.......... 

 

 

 

 

 

http://www.primariacrasna.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA CRASNA 

PRIMAR 
Nr.. 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, 

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

  

Proiectul de hotărâre inițiat cu privire la indexarea cu rata inflației a valorilor 

impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, amenzilor 

pentru anul fiscal 2019 are la bază prevederile Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Motivele care au determinat inițierea acestui proiect de hotărâre sunt următoarele: 

- Rata inflației de 1,3 % pentru anul 2017, comunicat pe site-ul oficial al MFP; 

- Conform 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  
”(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. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 

aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 

revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

 Prin proiectul de hotărâre am propus indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2019, cu 1,3% față de nivelul celor stabilite pentru anul 2018. 

Consider proiectul de hotărâre necesar și oportun, având în vedere și modificările 

legislative din ultima perioadă. 

Prin urmare acest proiect de hotărâre vă rog a-l supune spre analiză și aprobare în 

conformitate cu competențele stabilite prin Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale, cu modificarile şi completările ulterioare. 

 
 

PRIMAR, 

 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 

JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 

COMUNA CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr.. 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind indexarea cu rata inflației a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, 

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

  
 

Potrivit 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  
”(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. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 

aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 

revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.” 

 Conform datelor communicate de către Institututl Național de Statistică, datelor 

publicate pe site-ul Ministerul Finanțelor Publice și Ministerului dezvoltării Regionale, 

Adm inistrației Publice și Fondurilor Europene, rata inflației pentru anul 2017 este de 

1,3 %. 

Având în vedere  cele de mai sus, pentru anul 2019, propunem indexarea cu rata 

inflației de 1,3 % a nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor 

taxe asimilate acestora, amenzilor prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare. 

Propunem aprobarea proiectului de hotărâre inițiat de domnul primar. 
 

 

Compartiment impozite și taxe locale 

Kovacs Marta – Ildiko – inspector 

Boldizsar Maria - referent 

 
 


