
ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL MEREȘTI

HOTARAREA NR. 12/2019
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local Merești, întrunit în şedinţa ordinară din 11.04.2019,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2020
- Expunerea de motive nr. 270/07.03.2019 al Primarului comunei Merești privind
aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020
- Raportul compartimentului impozite si taxe locale nr.259/ 07.03.2019, privind
indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020,
- Raport de avizare al comisiei de specialitate economico-financiară şi juridică,
Anunt nr. 275/08.03.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru
anul fiscal 2020,
Având în vedere ca rata inflatiei pentru anul 2018 comunicata pe site-ul
Ministerului Finantelor Publice este de 4,63%,

In conformitate cu :
- anunt site MFP privind rata inflatiei pe anul 2020 ;
- prevederile art. 491 din Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederile 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 2020, impozitele si taxele locale datorate de
contribuabili, persoane fizice si juridice, se indexeaza cu 4,63%, fata de impozitele
si taxele datorate pentru anul 2019, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al
comunei Merești nr. 47/2018.



Art. 2. – Impozitele si taxele locale stabilite prin prezenta hotarare constituie
venituri proprii ale bugetului local al comunei Merești pe anul 2020.

Art. 3. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2020.
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 11.aprilie 2019

Preşedintele de şedinţa,                                             Contrasemnează secretar,
PALFFY TIBOR Golicza Gyongyi

L.S.,s.s. indescifrabil s.s. indescifrabil

Nr. 12/11.04.2019

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Comuna Merești, cu respectarea
prevederilor art. 36, art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu 8
voturi pentru, 0 voturi împotrivă,0. abțineri.



ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MEREȘTI
NR275/08.03.2019

ANUNȚ

In conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, referitoare la participarea la procesul de
elaborare a actelor normative, Compartimentul de Taxe si Impozite din cadrul
Primăriei Comunei Merești aduce la cunoştinţa cetăţenilor proiectul de hotărâre
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Merești începând
cu anul 2020.

Facem precizarea că, până la data de 01.04.2019, inclusiv, se pot trimite
propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii
publice la Compartimentul de Taxe si Impozite din cadrul Primăriei Comunei
Merești.

În vederea recuperării decalajului generat de rata inflaţiei înregistrată în anul
2018 comunicată de Institutul Naţional de Statistică, în prezentul proiect, se
propune ca, începând cu anul 2020, nivelul impozitelor şi taxelor locale să fie
indexat cu rata inflaţiei de 4,63%, faţă de nivelul aprobat pentru anul 2019 prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 47 / 13. 12. 2018.

Compartiment de Impozite
Si taxe locale
Referent de specialitate,
Sorban Erzsebet
s.s. indescifrabil



ROMANIA Avizat secretar
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MEREȘTI
CONSILIUL LOCAL MEREȘTI

PROIECT DE HOTARARE nr.12/2019
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Primarul comunei Merești, judetul Harghita,
Având în vedere ca rata inflatiei pentru anul 2018 comunicata pe site-ul

Ministerului Finantelor Publice este de 4,63%,
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,

PROPUNE

Art. 1. – Pentru anul fiscal 2020, impozitele si taxele locale datorate de
contribuabili, persoane fizice si juridice, se indexeaza cu 4,63%, fata de impozitele
si taxele datorate pentru anul 2019, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al
comunei Merești nr. 47/2018.

Art. 2. – Impozitele si taxele locale stabilite prin prezenta hotarare constituie
venituri proprii ale bugetului local al comunei Merești pe anul 2020.

Art. 3. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2020.
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.

Nr. 12/2019

Inițiator, Primarul comunei
TIKOSI LASZLO
L.S.,s.s. indescifrabil



ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMPARTIMENT DE IMPOZITE
ȘI TAXE LOCALE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MEREȘTI
NR 259/07.03.2019

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI IMPOZITE SI TAXE
la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020

Reglementarea juridică a proiectului de hotărâre nr. 15/2018 privind indexarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 constă în prevederile art. 491 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora : “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
data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă
prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.”

Intrucat rata inflatiei pentru anul 2018, comunicata pe site-ul Ministerului Finantelor
Publice, este de 4,63%, prin prezentul proiect de hotarare se propune indexarea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2020 cu 4,63% fata de impozitele si taxele locale stabilite pentru anul
fiscal 2019 prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Merești nr. 47/2018.

Precizăm faptul că, la sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care se
vor stabili impozitele și taxele locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități), urmând ca, la
stabilirea cuantumului acestora, să se țină cont de această indexare. De asemenea, reamintim că
indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o obligație legală a autorității
deliberative.

In concluzie, proiectul de hotarare 10 privind indexarea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2020 indeplineste cerintele de legalitate si poate fi inaintat spre aprobare
Consiliului Local al Comunei Merești.

Referent,
SORBAN ERZSEBET

VIZAT,
Secretara comunei Merești,

Golicza Gyongyi



ROMANIA Avizat secretar
JUDETUL HARGHITA
COMUNA MEREȘTI
PRIMAR
NR. 270/07.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

La art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările ulterioare, se precizează clar obligația indexării impozitelor și taxelor
locale:

(1) 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 data de 30 aprilie, de către consiliile locale,
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului
local şi se aplică în anul fiscal următor.

De asemenea art. 493 alin (7) prevede că:
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin

hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.
Conform datelor institutului de statistică , rata inflației pentru anul 2018 a

fost de 4,63%.
Precizăm că până la sfârșitul anului 2019, se va iniția un nou proiect de

hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale aferente anului 2020,
urmând ca, la stabilirea acestora, să se țină cont de această indexare. De asemenea,
reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o
obligație legală a autorității deliberative. In vederea recuperarii decalajului ganerat
de rata inflației înregistrată în anul 2018, propunem pentru anul 2020 ca nivelul
impozitelor și taxelor care constau într-o anumita suma în lei , cât și limitele
amenzilor să fie indexate cu rata inflației de 4,63%.

Drept pentru care rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin
vot.

PRIMAR,
TIKOSI LASZLO


