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HOTARAREA NR. 21/2018
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Consiliul Local Merești, întrunit în şedinţa ordinară din 26.04.2018,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2019
- Expunerea de motive al Primarului comunei Merești privind aprobarea indexarii
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019
- Raportul compartimentului impozite si taxe privind indexarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2019,
- Raport de avizare al comisiei de specialitate economico-financiară şi juridică
Având în vedere ca rata inflatiei pentru anul 2017 comunicata pe site-ul
Ministerului Finantelor Publice este de 1,34%,

In conformitate cu prevederile :
- art. 491 din Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu

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

completarile ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. (b) si alin. 4 lit. (c), precum si ale

art. 45 alin. 2 lit. (c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARESTE

Art. 1. – Pentru anul fiscal 2019, impozitele si taxele locale datorate de
contribuabili, persoane fizice si juridice, se indexeaza cu 1,34%, fata de impozitele
si taxele datorate pentru anul 2018, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al
comunei Merești nr. 60/2017.

Art. 2. – Impozitele si taxele locale stabilite prin prezenta hotarare constituie
venituri proprii ale bugetului local al comunei Merești pe anul 2019.

Art. 3. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2019.



Art. 4. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Comunei Merești.

Art. 5 – Comunicarea prezentei hotarari si aducerea la cunostinta publica se
fac de catre secretara comunei Merești.

Meresti, la 26.aprilie 2018

Preşedintele de şedinţa,                                             Contrasemnează secretar,
SZONDI ZSOLT Golicza Gyongyi
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