tg
AN

NT

in conformitate cu prevederile art. din
decizionalS in administralia public6, repu Iicatd,
spre dezbatere publicd textul connplet al ROI
muna
aprobarea impozitelor qi taxelor locale in
expunerea de motive nr. 7081 din 27.09. 18 a ini
spec
primarul comunei Bobota, de raportul
intocmit de Compartimentul contabilitat consi
Consi
hotdrdre ce urmeazd a fi supus spre
iul
Proiectul de hotdrAre a fost afiqat la
, str. PrincipalS nr.82lA gi publicat in da de 03.1
din 03.10.2018.

nr.

5212003,

privind transparenla

marul comunei Bobota propune
UI DE HOTARAFE privind
bota pentru anul 2019), insolit de
iatiatorului proiectului de hotdrdre
alitate n-r. 7080 din 27.09.2018
ier impozite qi taxe, proiect de
iului Local Bobota.
iu al primdriei comunei Bobota
.2018, conform procesului verbal

Persoanele interesate, asociatiile de afaceri, alte asocialii legal constituite pot
de recomandare, cu privire la
val
transmite propuneri, sugestii s4u opinii
i Bobota- Registraturii, respectiv
proiectul de act normativ, la sediul Primdr i com
oo.com, pdnii la data de
in format electronic pe adresa de e-mail
19.10.2018.

ROMANIA

IZAT PENTRU LEGALI'IATE,

JUDETUL SALAJ
COMLINA BOBOTA
CONSILruL LOCAL

PROIECT DE HOT,
privind stalbilirea impozitelor qi taxelor

Consiliul local intrunit in Sedinta ordinard a consiliul
Avdnd in vedere:
- raportul compartimentului de specialitate privind r
comunei Bobota pe anul 2019, inregistrat sub. nr. 70g0 di
primarului comunei Bobota ou ff. din 7081 din27.09.201g
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul
locale, cu modificarile gi completdrile ulterioare;
- HotdrArea nr. 112016 pentru aprobarea Normel<
271.20-15 privind Codul fiscal, cu modificarile gi completdri
- Legea nr. 27312006 privind finanlele publice
ulterioare;
- Legea nr. 207 120 .A7 .20 I 5 privi nd Codul de
- Legea nr. 5212003 privind transparen! a decizi
art, 36 alin. 4lit. c) si art 45 alin 2lit. c) din Legea 21512
republicatd;

RE
le pentru anul2019

i local Bobota:
ilirea impozitelor gi taxe:lor locale al
27.09.2018 gi expunerea de motive a
n calitate de inifiator;
, Titlul IX privind impozitele gi taxele
metodologice de aplicare a Legii nI,
ulterioare:

e, cu modificdrile gi
urd fiscald;
in administraf ia public6;

I privind administralia

,oornpletarile

In

temeiul
licd locald

HoTARA$r

Art.l. Se aprobd impozitele gi taxele locale pQntru anul 2019, valorile
impozitele ;i taxele locale, alte taxe asimilate acestora, conform Anexei n.r. l,
integrantd din prezenta hotarare.
Art.2 .Prczenta hotdrdre se aplicd pentru plata impozitelor qi taxelor
pentru anul 2019 gi intrd in vigoare incepdnd cu data
Art. 3. Cu ducorea la indeplinire a prezentei hotdrdri se i
Primarul Comunei Bobota.
Art. 4. Prezenta se comunica cu:
- Institufia Prefectului Judefului Sdlaj;
- Primarul comunei;
- Compart imentul contabilitate;
- Dosar qedinfa;
- Dosar hotdrdri.

INTTIATOR PROIECT DE HOTARARE.

MORAV

MUGUREL

impozabile,
face parte

le datorate
1.01.2019.
credin\eazd,

COMTN{A BOBOTA
JUDETUL sAlnl
PRIMAR
NR. 7081 DIN 27.09.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru
Proiect de hotdrdre privind aprobarea impozitelor qi taxelor locale in comuna
anul 2019 este intocmit in conformitate cu prevederile Legii 227120015 privind
ul fiscal, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, ale H.G. nr. I12016 pentru aprobarea Normelor metodolosice
de aplicare a Legii 227 ,20A15 privind Codul fiscal cu modificdrile qi completdrile Iterioare, ale
si ale
Legii207l2015 privind Codul de procedurd fiscal6, cu modificdrile gi completdrile u
Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile u
modificdrile
Potrivit prevederilor art. 491din Legea nr. 227120015 privind Codul fiscal
qi completdrile ulterioare:
(l) In cazul oricdrui impozit sau oric[rei taxe locale, care constd intr-o anumitd sumd n lei sau care
este stabilitd pe baza unei anumite sume in lei, surnele respective se indexeazd anua , pdndla data
al anterior,
de 30 aprilie, de cdtre consiliile locale, Jindnd cont de rata inflafiei pentru anul
comunicatd pe site-urile oliciale ale Ministerului Finanlelor Publice gi Ministerul Dezvoltdrii
Regionale 9i Administraliei Publice.
se aplicd in
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobd prin hotSrpre a consiliului local
iului General
atribuJie revine
anul fiscal urmdtor. La nivelul municipiului
al Municipiului Bucuregti.
pe site-ul
17 de I,3o/o, com
Avdnd in vedere rata pozitivd a inflaliei pentru anul
Publice, impozitele E taxele locale
oficial al Ministerului DezvoltArii Regionale gi Admini
19 tinind cont
indexeazd in anul
stabilite intr-o sund in lei sau pebaza unei anumite sume in lei
de rata infla{iei pentru anul fiscal anterior.
227120015 priv
Codul fiscal
Potrivit art. 489 din Legea
comoletdrile ulterioare :
(l) Autoritatea deliberativd a administraliei publice locale, la propunerea autort ii executive,
in prezentul titl in func(ie de
poate stabili cote adilionale la impozitele gi taxele locale
locale, cu
urmdtoarele criterii: econornice, sociale, geografice, precum i de necesitdlile
excepfia taxelor prevdzute la ffi*LgA alin. (10) lit. b) gi c).
mari de 50%
(2) Cotele adifionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi
maxime stabilite in prezentuLl titlu.
tatea deliberativd a
(3) Criteriile prevdzute la alin. (1) se hotdrdsc de
publice locale.
lor procentuale u ilizate pentru
Prin proiectul de hotdr6re se propune o maJorare a
cont qi de ind cele infla{iei,
calculul impozitelor qi taxelor locale f4a de anul 2018. ti
conform anexei nr. 1 la proiectul de hotdr6re.
ificdrile si
Avind in vedere prevederile Legii nr. 227120015 pri ind Codul fiscal cu
lor metodologice de aplicare a
completarile ulterioare, H.G. nr, I12016 pentru aprobarea
ile ulterioare, cdt i de faptul cd
Legii 227120015 privind Codul fiscal cu modificdrile Ei com
aslgurarea
prin dimensionarea impozitelor qi taxelor locale pentru ul 2019 se
dezbatere qi
veniturilor bugetului local in vederea finanldrii cheltuielilor pu ice locale, propun
privind apro
impozitelor
aprobare Consiliului Local al comunei Bobota Proiectul de
qi taxelor locale in comuna Bobota pentru anul 2019.

nr.

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA BOBOBTA
NR. 7080 DIN 27.09.2018

RAPORT DE SPEC
la proiectul de hotdrAre privind stabilirea i
pentru anul 201

in conformitate cu prqvederile Legii nr

pozitelor gi tax

712015 privind
modificdrile gi completdrile ulterioare, Consiliile ocale adoptd
urmdtor, hotdrdri privind stabilirea impozitelor 9i xelor locale
a) stabilirea cotei impozitplor sau taxelor lo le, dupd caz,
n Legea nr. 22
determind pe bazd de cotd procentuald, iar
Codul fiscal, cu modificdrilQ 9i completdrile u rioare, sunt
minime gi maxime;
r locale. cdnd
Legea nr. 22
prevdzute in sumd fixd, Tn limitele prevdzute
Codul fiscal, cu modificdrile $i completdrile ulteri
c) adoptarea taxelor spQciale prevdzute la rt. 484 9i i
locale prevdzute la art. a8Q din Legea nr. 22 12015 privind
modificdrile gi completdrile ulferioare;
d) stabilirea nivelului boipificatiei de pdnd la 1oo/o, conform
462 alin. (2), art. 467 alin. (2) gi art. 472 alin. (2 din Legea nr.22
Codul fiscal, cu modificdrile di completdrile ulteri
nform art. 489
e) majorarea impozitelQr 9i taxelor locale,
pletdrile ulteri
22712015 privind Codul fiscaf , cu modificdrile gi
Codul fiscal, cu
rcina autoritdlilor
in vederea i
ie o hotd
I oricdrui im
reprezentdnd impozit sau ta4d locald ( ,,(1) ln
lei sau care
taxe locale, care constd Tntf-o anumitd sumd
se indexeazd
baza unei anumite sume in fei, sumele res
data de 30 aprilie, de cdtre consiliile locale, ti nd cont de rata
iale ale Mini
anul fiscal anterior, comunidatd pe site-urile
Publice qi
9i Ministerului Dezvoltdrii Regionale 9i I ministratiei Publi
(2) Sumele indexate confornfr alin. (1) se aprob prin hotdrire a
gi se aplicd Tn anul fiscal urfidtor.

odul fiscal,cu
anul fiscal
oare la.
acestea se
12015 privind
ute limite

acestea sunt
12015 privind

rea altor taxe
ul fiscal, cu
ederilor art.
12015 privind

din Legea

nr.

modificdrile 9i
publice locale
ii sumelor
sau oncarel

stabilitd pe
, pdnd la
nflatiei pentru

ui Finanlelor

Mentionam faptul ca
maJora
cuprinsa si rata inflatiei pentr anul
De asemenea. sunt
puse
amenzilor contraventionale
cu modificdrile si completdri ulte
alin. (7) din Codul flscal.
in anexa la proiectul
hotd
locale pentru anul 2019, s nt enu
urmeazd a fi stabilite.
SU
Bobota spre dezbatere.

propusf in proiectul de

privind stabilirea i
rate cate$oriile de im
inaintate Consiliului

1si taxe
iela
c)i\.f tit,JA

oBcT,,q

rare, este
nt de 1,3o/o.
nd limitele
Codul fiscal,
de art. 493

lr 9i taxelor
gi

al

taxe

ce
Comunei

