
       ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  ORAŞUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   Nr.13/2019
       Privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru anul 2020 

cu rata infla ieiț  

Consiliul local oră enesc  Borsecș
Având  în  vedere  referatul  de  specialitate  din  partea  biroului 

economic,  compartimentul  taxe  i  impozite  prin  care  se  arată  necesitatea  iș ș  
obligativitatea indexării   impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru anul 2020 cu rata 
infla ieiț  înregistrată sub nr.17/2019, măsură ce trebuie luată până la data de 30 
aprilie pentru anul fiscal următor conform ratei infla iei din anul anterior comunicatț  
oficial  i  publicat  pe  site-urile   Ministerului  Finan elor  Publice   i  Ministeruluiș ț ș  
Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice.ș ț
                              Luând în considerare prevederile Titlului IX, impozite i taxeș
locale, art. 491 alin 1), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 
i  completările  ulterioare  ,  art.27,  art.30(1-6)  din  Legea  nr.  273/2006  privindș  

finan ele publice locale,cu modificările i completările ulterioare, Adresa Institutuluiț ș  
Na ional  de  Statistică  prin  care  se  arată  procentul  de  infla ie  pe  anul  2018  înț ț  
procent de 4,63%, înregistrată sub nr.18/2019

Văzând  avizul  favorabil  al  comisiei   buget  finan e  din  cadrulț  
Consiliului local oră enesc Borsec.ș

În temeiul dispozi iunilor art.39(1), art.36(4) lit.c), art.45(2), lit.e)ț  
art. 115(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată privind administra ia publicăț  
locală  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  precum i  cu  respectarea  ș ș Legii 
nr.52/2003 privind transparenta decizională  în administra ie publică, ț  republicată 
2013 cu modificări i completări.ș

H O T Ă R E Ş T E

Art.1. Indexarea cu rata infla iei, respectiv, 4,63% a impozitelor iț ș  
taxelor locale cu începere din data de 01.01.2020 , coeficientul  se aplică asupra 
impozitului sau oricărei taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei  sau 
este stabilită pe baza unei anumite sume în lei.

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare cu începere din data de 
01.01.2020 i va fi luată în calcul la stabilirea impozitelor i taxelor locale aferente ș ș
anului 2020.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
se  încredin ează   biroul  economic,  compartimentul  impozite  i  taxe  locale   dinț ș  
cadrul aparatului de specialitate al primarului.



                           Art.4.  Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cuno tin ă publică prin afi aj.ș ț ș

         Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unită ii ț
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta:
                            Institu iei Prefectului Jude ului Harghita în vederea verificării ț ț
legalită ii actului;ț
                           Biroului economic, compartimentul taxe i impozite ș  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului;
                         

Borsec, la  26 februarie    2019

 
             PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
                       Farkas Aladár   
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