
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT Ă RARE Nr. 243  

din Q2J-J9((  ' 74:9 
Privind : indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau  
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei  

Iniţiator: Cătălin Constantin Hurdubae, Primarul municţiRiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Număr de Inregistrare şi data depunerii proiectului 	O. 2oăl9  
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, 1n nit in şedinţa  b)7,dinam 	In data de 

şro  

Având 1n vedere expunerea de motive a ini ţiatorului, Inregistrată  sub nr.  2 33-J2 ilo,oâjig 
Având in vedere raportul de sRecialitate 	intocmit de Sef Serviciu V enituri 	si 

Executare Silita, inregistrat sub nr. 	P3i3/7/10. 0 24915  ; 
Având in vedere Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 	 

In temeiul prevederilor art.5alin.(1) si (2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, art.491 alin.(2) din Legea 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; 

În temeiul art.36, alin.(1),alin.(2) lit. „b" si „d" alin.(4),lit.„c", alin.(6) lit.a, alin.(9) si art.45 
alin(2) ,lit. „", art.47, art.49 si art.115 alin.(1) lit.„b" din Legea nr.215/2001 privind administra ţia publica 
locala, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOT Ă R Ă STE: 

Art. 1. Se aproba indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul fiscal 2020 cu 4,6% indice 
de inflatie comunicat de Ministerul Finatelor Publice. 

Art.2. Impozitele si taxele locale prevazute la art.1 se indexeaza cu 4,6% fata de impozitele si taxele 
locale datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2019, asa cum au fost aprobate 
prin Hotararea Consiliului Local Tecuci nr.256 din 21.12.2018. 

Art. 3. La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 se vor avea in vedere 
prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi adusă  la Indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci. 
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija secretarului municipiului 

Tecuci. 
Fr-■ PRE

ŞEDINTE 144:z. 

CONTRASEMNEAZĂ , 
SECRETAD 

-I ccuC‘* 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Nr. 23372/10.04.2019 

Privind : indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei  

Conform art.491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale care consta intr-o anumita 
suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza 
anual, pana la data de 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice. Sumele indexate conform art.491 alin.(1) mentionat anterior, se aproba prin 
hotarare a Consiliului Local si se aplica in anul fiscal urmator. 

La sfarsitul anului 2019 se va initia un proiect de hotarare prin care se vor stabili impozitele 
si taxele locale pentru anul fiscal 2020, urmand ca la stabilirea cuantumului acestora sa se tina cont 
de aceasta indexare. 

Conform art.491 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dac ă  hotărârea consiliului local nu a fost adoptat ă  cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare inainte de expirarea exerci ţiului bugetar, in anul fiscal următor, 1n cazul oricărui impozit 
sau oricărei taxe locale, care constă  intr-o anumită  sumă  în lei sau care este stabilită  pe baza unei 
anumite sume 1n lei ori se determin ă  prin aplicarea unei cote procentuale, se aplic ă  de către 
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prev ăzute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

Avand in vedere cele expuse, propun consiliului local spre analiza si aprobare proiectul de 
hotarare privind indexarea in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita 
suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, cu rata inflatiei de 4,6%. in anul 
fiscal 2020.   

PRIMAR,, 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr.23373/10.04.2019 

Privind : indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei 

Potrivit Codului Fiscal, in cazul oricarui impozit sau oriarei taxe locale, care consta intr-o 
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se 
indexeaza anual, pana la 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice. Sumele indexate conform art.491 alin.(1) mentionat anterior, 
se aproba prin hotarare a Consiliului Local si se aplica in anul fiscal urmator. 

Conform art.491 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, dac ă  hotătirea consiliului local nu a fost adoptat ă  cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare inainte de expirarea exerci ţiului bugetar, in anul fiscal urm ător, în cazul oricărui impozit 
sau oricărei taxe locale, care const ă  Intr-o anumit ă  sumă in lei sau care este stabilit ă  pe baza unei 
anumite sume in lei ori se determină  prin aplicarea unei cote procentuale, se aplic ă  de către 
compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prev ăzute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

Potrivit datelor publicate pe site-ului oficial al Ministerului Dezvoltarii Regionale, 
Administratiei Publice si Fondurilor Europene, 

http://www/dpfbl.mdrap.ro/documents/Rata  inflatiei 2018.pdf, rata inflatiei pentru anul 
2018 este de 4,6%. Prin urmare, se impune indexarea pentru anul fiscal 2020, in cazul oricarui impozit 
sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite 
sume in lei, cu rata inflatiei de 4,6%. 

La sfarsitul anului 2019 se va initia un proiect de hotarare prin care se vor stabili impozitele 
si taxele locale pentru anul fiscal 2020, urmand ca la stabilirea cuantumului acestora sa se tina cont 
de aceasta indexare. 

DIRECTOR GENERAL ECONOMIC, 	SEF SERVICIU VENITURI SI EX.SILITA, 

Sef Birou UIES-PF, 	 Sef Birou UIES-PJ, 
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Nr. 26726 din 25.04.2019 

MINUTA, 
DEZBATERII PUBLICE DIN 25 APRILIE 2019 

La Proiectul de Hotărâre privind Indexarea impozitelor si taxelor locale care constau 
intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei . 

În baza prevederilor Legii nr.52/2003 privind transpren ţa decizională  în 
administraţia publică , U.A.T. Municipiul Tecuci a organizatjoi, 25.04.2019, ora 16.00 
la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, în Sala de sedinte, dezbaterea public ă  a 
proiectului de hotărâre privind: Indexarea impozitelor si taxelor locale care 
constau intr-o anumita suma in Iei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume in Iei . 

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site —ul oficial al 
instituţiei la adresa www.primariatecuci.ro , în data de 15.04.2019. 

La proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pân ă  la data de 
22.04.2019, nu s-a înregistrat nici o recomandare scris ă . 

In vederea particip ării la dezbaterea publică, s-au trimis invitaţii scrise atat 
persoanelor fizice cat si persoanelor juridice. 

La dezbaterea public ă  participă  iniţiatorul proiectului de hot ărâre si un 
număr de 36 persoane, conform tabelului anexat. 

Domnul Primar face urmatoarele precizari: am facut niste simul ări (aveti 
copii ale acestora), pentru a vedea ce înseamn ă  dacă  până  la data de 30.04.2019 
Consiliul Local nu v-a adopta o astfel de hotarare. 

Domnul Primar, de asemenea da citire expunerii de motive din proiectul de 
hotarare: conform art 491 alin.1 din Legea nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, în cazul oricarui impozit sau oric ărei taxe locale 
care constă  într-o anumită  sumă  în lei sau care este stabilit ă  pe baza unei anumite sume 
în lei, sumele respective se indexeaz ă  anual, până  la data de 30 aprilie, tinând cont de 
rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicat ă  pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finantelor Publice şi Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei 
Publice. Sumele indexate conform art.491 alin 1 men ţionat anterior, se aprobă  prin 
hotarare a Consiliului Local şi se aplică  în anul fiscal următor. 

La sfarsitul anului 2019 se va ini ţia un proiect de hotărâre prin care se vor 
stabili impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2020, urmând ca la stabilirea 
cuantumului acestora sa se tina cont de aceast ă  indexare. 
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Conform art.491 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, dac ă  hotărârea Consiliului Local nu a fost 
adoptată  cu cel putin 3 zile lucratoare înainte de expirarea exercitiului bugetar, în anul 
fiscal urmator, în cazul oricarui impozit sau oric ărei taxe locale, care const ă  într-o 
anumită  sumă  în lei sau care este stabilit ă  pe baza unei anumite sume în lei ori se 
determină  prin aplicarea unei cote procentuale, se aplic ă  de către compartimentul de 
resort din Aparatul de Specialitate al Primarului, nivelurile maxime prevazute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. 1, prin urmare se propune spre 
adoptare Consiliului Local proiectul de hot ărâre privind indexarea în cazul oricarui 
impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma în lei sau care este 
stabilită  pe baza unei anumite sume în lei, cu rata inflatiei de 4,6% în anul fiscal 2020. 

Nu este o cretere a actualei administra ţii ci o modificare a Codului fiscal. 
Domnul Papuc Petru - S-au majorat toate taxele si impozitele locale acum 

vine si Guvernul cu această  majorare, noi acum trebuie s ă  le aprobăm... 
Domnul Diaconu Vasile - Suntem pu şi cu spatele la zid, avem de ales din 

doua rele, răul cel mai mic, e clar c ă  inf1aţia în România a explodat, din p ăcate cei cu 
venituri mai mici, pensionarii, o s ă  aibe de suferit chiar şi cu indexarea de 4,6%, dar 
repet trebuie s ă  votăm răul cel mai mic. 

Domnul Leonte Ionel - Suntem într-adevar for ţaţi să  votăm într-o formă  sau 
alta acest proiect de hot ărâre, nu ştiu ce va hotărî însă  Parlamentul când aceast ă  
ordonanţă  va fi dezbătută, dar tare îmi este team ă  că  ordonanţa când va deveni lege va 
schimba radical lucrurile comparativ cu ceea ce vom vota ast ăzi. 

Domnul Lucian Costin - Domnule Primar în anul 2017, 2018 de ce nu a ţi 
aplicat şi atunci această  majorare, pentru c ă  în conformitate cu art.495 lit e din Legea 
nr.227/ 2015 privind Codul Fiscal, si va citesc: prevederile art 491 se aplic ă  începând 
cu 1 ianuarie 2017 pentru stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2018, întrebarea mea este pentru anii care au trecut de ce nu s-a aplicat acest 
coeficient, sunt U.AT. - uri care nu aplică  această  majorare. 

Domnul Primar - Atunci când am primit de la Institutul National de 
Statistica pentru 20 1 7-20 1 8 cu rata inf1atiei de 1 ,3% , am indexat taxele si impozitele, 
am primit de la Institutul National de Statistica acum aproximativ o luna prevederi 
clare, inclusiv de la Prefectura cu rata inf1atiei de 4,6%, pentru 2020. 

Doamna Nicleta Tapoi, director General Economic - In 20 1 6-20 1 7 a fost 
def1atie, în anul 2018 am aplicat rata inf1atiei din anul 2017. Anul trecut am aplicat 
1,3% însanu era O.U.G. nr.114/2018. 

Domnul Iulian Marin Sef Serviciu Venituri Executare Silita - Dac ă  
hotărârea Consiliului local nu a fost adoptat ă  cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 
expirarea exerci ţiului bugetar, în anul fiscal urm ător, în cazul oric ărui impozit sau 
oricărei taxe locale, care const ă  într-o anumită  sumă  în lei sau care este stabilit ă  pe 
baza unei anumite sume în lei ori se determin ă  prin aplicarea unei cote procentuale, se 
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aplică  de către compartimentul de resort din Aparatul de Specialitate al Primarului, 
nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin.1 
alineat introdus prin art.66 pct.28 din O.U.G. nr.114/2018, in vigoare de la 29 
decembrie 2018. 

Nemaifiind alte discuţii, dezbaterea public ă  de privind " Indexarea 
impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume in lei ", se consideră  incheiată . 

PRIMAR 
SECRETAR 

U.A.T. Municipiul Tecuci 

Responsabil pentru relaţia 
cu socielatea 


