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HOTĂRÂREA   NR. 161/20191

privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-
o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei,
precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Local al municipiului Hunedoara;
Având în vedere proiectul de Hotărâre nr. 156/08.04.2019, Expunerea de motive

a Primarului  municipiului  Hunedoara nr. 24195/08.04.2019, privind indexarea cu rata
inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care
sunt  stabilite  pe  baza  unei  anumite  sume  în  lei,  precum  şi  actualizarea  limitelor
amenzilor stabilite conform Legii  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  cu modificările şi
completările  ulterioare,  precum  și  raportul  compartimentului  de  specialitate  nr.
24197/08.04.2019;
              Dat fiind rata inflaţiei  comunicată  atât pe site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html cât și pe
site-ul Ministerului Finanțelor Publice http ://www.mfinante.gov.ro/ pagina.html?pagina=
acasa& categoriebunuri=ultimele-stiri, pentru anul 2018 este de 4,6 % ;

Având în vedere raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finanţe  şi  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  municipiului  Hunedoara  nr.
29343/25.04.2019,  al  Comisiei  pentru administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nr. 29351/25.04.2019, al
Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului  înconjurător,  conservarea  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură  nr.
29357/25.04.2019, al Comisiei pentru servicii publice şi comerţ nr. 29362/25.04.2019,
precum şi al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie
socială, sportive şi de agrement nr. 29367/25.04.2019;    

În temeiul prevederilor art. 491 și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.
1/2016  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015
privind Codul  fiscal,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.  273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale
Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În baza dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit.”b”, alin. (4), lit. "c", alin. (9) şi art. 45 din
Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare           

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. - Aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 4,6% a impozitelor şi taxelor locale care

constau într-o anumită  sumă  în lei  sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei,

începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Art. 2. - Aprobă actualizarea cu rata inflaţiei de 4,6% a limitelor amenzilor, prevăzute la

art.  493 alin.  (3) şi  alin.  (4)  din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi

completările ulterioare, aplicabile în anul 2019 , începând cu data de 1 ianuarie 2020.

1 Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 12 voturi “pentru“, 6 voturi “împotrivă“, 1 vot „abținere”, art. 1-4

vot liber exprimat 12 voturi “pentru“, 6 voturi “împotrivă“, 1 vot „abținere”, art. 5 vot liber exprimat 19 voturi

“pentru“. 

Cvorumul necesar pentru adoptare, votul majorității din numărul consilierilor în funcție.



Art.  3. -  Hotărârea se aduce la  cunoştinţă  publică  prin afişare pe panourile  de afişaj

special  amenajate  ale  Consiliului  local  al  municipiului  Hunedoara,  precum și  pe  pagina  de

internet a Primăriei municipiului Hunedoara.

Art. 4. – Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în
termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia.

Art.  5. -  Hotărârea  se  comunică  Prefectului  judeţului  Hunedoara,  Primarului,

Secretarului,  Administratorului  Public,  Direcţiei  economice,  Direcţiei  tehnice,  Serviciului

Administrație  Publică  Locală  și  autoritate  tutelară,  Biroului  Urbanism,  Serviciului  Resurse

Umane,  Salarizare,  Secretariat,  Serviciului  impozite  şi  taxe  locale,  Impunere,  Constatare,

Serviciului  administrarea domeniului  public  şi  privat,  Compartimentului  privatizare,  Biroului

registrul agricol, cadastru, aplicarea legilor fondului funciar, Serviciului Fond locativ şi relaţia cu

asociaţiile  de  proprietari,  Serviciului  informaţii  pentru  cetăţeni  şi  relaţii  publice,  Biroului

Comunicare,  Promovare  Imagine,  Compartimentului  Audit  Intern,  Biroului  Informatică  și

tehnică de calcul.

Hunedoara, la 25.04.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin  Ioan

                                                                      
                                                   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
                                                                                           Laslău Militon Dănuț


