ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI
PROIECT de HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru
anul fiscal 2019 în Orasul Gaesti
În temeiul art. 45 alin.(2) lit. c) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea Administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,
Având în vedere :
- expunerea de motive a Primarului Orasului Gaesti , jud. Dambovita ;
- raportul nr.18.551/19.11.2018 al Serviciului Impozite şi taxe;
locale la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul
fiscal 2019;
In conformitate cu :
- art. 36 alin. (1), alin.(2) lit. b) şi art.36, alin.(4), lit.c) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.5,alin.(1) lit.,,a” ,art.16 alin.(2) ,art. 20, alin.(1) lit. b) si art.30 din Legea nr.273 /2006
privind finanŃele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile O.G. nr.2/2001 privind juridic al contraventiilor,cu modificarile si completarile
ulterioare;
-H.G. nr. 1/2016-Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Legii 117/1999 , privind taxele extrajudiciare de timbru ;
- avizul comisiei de buget finante si a comisiei juridice din Consiliului local al Orasului Gaesti ;

HOTARASTE :

Art. 1 Se aproba nivelurile impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale pentru anul
2019, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul Orasului Gaesti si Serviciul
Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale si Informatica .
Art.3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita , persoanelor
si serviciilor mentionate la art. 2 din hotarare .

INITIATOR ,
Primar ,
Gheorghe Grigore

Avizat de legalitate
Secretar ,
Jr. Diaconu Mitica

,

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
GAESTI

EXPUNERE DE MOTIVE ŞI RAPORT DE SPECIALITATE
LA PROIECTUL DE
HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, si a altor taxe în orasul GAESTI
pentru anul 2019
A. EXPUNERE DE MOTIVE
Luând în considerare modificările majore cu privire la impozitele și taxele locale
prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, serviciul nostru a întocmit mai multe
situații cu privire la nivelul impozitelor și taxelor locale pe anul 2016 și unele previziuni și calcule
cu privire la cele care se pot aplica din anul 2017, pentru o comparare a evoluției acestora și
stabilirea nivelurilor pentru anul fiscal 2017.
Având în vedere că în ultimii ani colectarea creanțelor fiscale s-a dovedit a fi din în ce mai
dificilă, datorită creșterii numărului de persoane juridice care au intrat sub incidența legii
insolvenței, sau a celor care și-au încetat activitatea economică, și că numărul persoanelor care
nu realizează venituri este în creștere, ei aflându-se la limita subzistenței, serviciul nostru
propune ca pentru anul fiscal 2017, nivelurile pentru impozitele si taxelor locale, sa fie în limita
prevederilor legale și unde Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal nu stipulează modificări
majore, să se încadreze la nivelul celor aplicate în anul fiscal 2016.
Referitor la scutirea de la plata impozitelor și a taxelor locale, care în conformitate cu
Legea nr. 227/2015, trebuie aprobate prin hotărâre a Consiliului local, propunem ca cel puțin
scutirile care au fost prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și care se acordau în
mod imperativ, fără a necesita aprobarea acestora prin HCL să fie aprobate pentru anul fiscal
2017.

Având în vedere prevederile
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
-art.27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Încadrarea razei administrativ-teritoriale a orasului Gaesti pe zone şi categorii de folosinţă
situate în intravilanul localităţii, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
privind aprobarea încadrării pe zone a terenurilor din intravilanul orasului, Hotărârea nr.
.....................privind completarea și modificarea Hotărârii nr.141/2001 precum şi Planul urbanistic
general al orasului Gaesti,
-Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
-Ordonanta de guvern nr.46/31.08.2016 privind Codul Fiscal
-În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b, alin.(4), lit.c), art. 45 alin.(2), lit. c, art.115 alin.(1) lit.b, din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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