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HOTĂRÂREA NR 64 din 7 decembrie 2018
privind privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019

Consiliul local al comunei AMZACEA, judeţul Constanţa, întrunit în Şedinţa ordinara din
data 7 dec 2018,
Analizând Raportul de specialitate nr. 76499 din 14.03.2018 întocmit de către
Compartimentu Cotabilitate prin care se propune Consiliului local al comunei Amzacea stabilirea
impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2019,
Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, 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 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru
anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.
Sumele indexate conform alin. 1 menționat anterior se aprobă prin hotărâre a Consiliului
Local și se aplică în anul fiscal următor.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de
1,34%”.
Întrucât la nivelul Consiliului Local al comunei Amzacea a fost adoptată, cu aplicare
pentru anul 2018, o hotărâre de majorare a impozitelor și taxelor locale, propunem ca indexarea
menționată să fie compensată prin reducerea cotelor adiționale aplicate impozitelor și taxelor.
Astfel, impozitele și taxele pentru anul 2019 vor rămâne la nivelul celor stabilite în anul curent,
anul 2018.

Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice locale, precum şi
condiţiile specifice zonei,





art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Hotărârea Consiliului Local nr. 731/2005 privind aprobarea indicatorilor de zonare fiscala si
a principiilor de evaluare a acestora, cu modificările și completările ulterioare
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Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin. (2) lit.”c”
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aproba indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2019 cu rata inflației de
1,34%”;
Art. 2 Se aproba stabilirea taxei de 100 de lei lei ca taxă de casătorie pentru zilele de sâmbătă,
duminică şi sărbătorile legale.
Art.3 În conformitate cu dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Comunei AMZACEA - dl.
RADU Constantin împreuna cu aparatul de specialitate pe care îl conduce, va asigura, în condiţiile
prevăzute de lege, punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri
Art.4 Secretarul comunei AMZACEA va face cunoscut public prin afișare prevederile îprezentei
hotărâri , un exemplar il va înainta Primarului Comunei AMZACEA, tuturor persoanelor interesate
și un exemplar îl va comunica Instituției Prefectului Județul Constanța – Serviciul Juridic Achiziții.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi in Şedinţa ordinară din data 7 decembrie 2018, cu
votul a 11 consilieri “pentru “, 0 “abtinere” şi “ 0”impotriva” din totalul de 11 consilieri prezenţi
la şedinţă. Numărul consilierilor în funcţie 11.
Consiliul Local al comunei AMZACEA,
7 decembrie 2018

Presedinte de sedință,
SECRETAR,
DIMA Cristian

GHEORGHE NICULAE
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