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REFERAT 

   
privind indexarea   impozitelor si taxelor locale la nivelul orasului Bals incepand cu anul        

                                         2020 cu rata inflatiei. 

   

Avand in vedere prevederile: 

     -  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarie ulterioare; 

     -Hotaririi Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare  

        a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     - Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile  

       ulterioare; 

     -Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile  

       ulterioare; 

     - Legii 215/2001, republicata, privind administratia publica locala; 

     - art.3, lit.(e ) din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia  

        publica; 

    -  OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 

 

  Avand in vedere valoarea ratei inflatiei pentru anul 2018 de 4,6% comunicata pe site-

urile oficiale ale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si 



Ministerului Finantelor Publice la data de 07.02.2019 si respectiv 18.02.2019 si luand in 

considerare necesitatea asigurarii unor niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un 

exercitiu bugetar la altul prin mentinerea randamentului impozitelor, taxelor si 

contributiilor in toate fazele ciclului economic, necesitatea crearii unei politici fiscale 

predictibile in vederea cresterii increderii cetatenilor si mediului de afaceri, aspect ce 

impune autoritatilor deliberative locale adoptate in cursul anului curent,cu aplicabilitate in 

anul fiscal urmator, a impozitelor si taxelor locale, este necesar ca incepand cu anul 

2020,nivelul impozitelor si taxelor locale precum si limitele amenzilor contraventionale sa 

fie indexate cu rata inflatiei de 4,6%. 

  Indexarea impozitelor si taxelor locale este o obligatie impusa de legislatia fiscala 

potrivit careia autoritatile publice locale sunt responsabile cu adoptarea pana la data de 30 

aprilie a unei hotarari in vederea indexarii sumelor reprezentand impozit sau taxa locala 

(art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal). De asemenea, tot cu rata inflatiei se 

indexeaza sumele reprezentand limitele amenzilor contraventionale prevazute de Legea 

nr.227/2015 sau instituite de autoritatea publica locala astfel cun este prevazut de art.493 

alin. (7) din Codul fiscal.Lmitele amenzilor prevazute la alin (3) si (4) se actualizeaza prin 

hotarare a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art.491. 

 Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

indexarea  impozitelor şi taxelor locale la nivelul orasului Bals începând cu anul 2020. 
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