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HOTĂRÂRE
privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale,
pentru anul 2019
Consiliul Local al comunei Roseţi, întrunit în şedinţa ordinară la data de 25 Aprilie 2018,
Având în vedere:
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
înregistrat sub nr.2484/11.04.2018,
-prevederile art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
-prevederile HCL nr. 33/27.04.2017 privind stabilirea de cote aditionale la impozitele si taxele locale
aplicabile începând cu 01.01.2018,
-prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi
art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art.491 din Legea nr,. 227/2015-Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile H.G.R nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227 privind Codul fiscal-Titlul IX, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile H.C.L.nr. 2/15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință,
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică locală,
republicată,
-ținând cont de rata inflației publicată pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice, respectiv
1,34%,
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseti, inregistrate sub
nr. 2846/23.04.2018, nr. 2847/23.04.2018, nr. 2848/23.04.2018,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Local al comunei
Roseti, adopta urmatoarea
HOTĂRÂRE
Art. 1. a) Se aprobă indexarea cu 1,34% a impozitelor si taxelor locale aplicabile persoanelor fizice
și persoanelor juridice ce dețin imobile pe raza comunei Roseți, începând cu 01.01.2019.
b)Cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi
amenzile, indexate cu rata inflatiei de 1,34%, se regasesc in anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Roseti,
prin intermediul aparatului de specialitate .
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Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Roseţi, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Roseti şi prefectului judeţului Călăraşi şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişarea la primărie, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de
internet www.comunaroseti.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Marian NANU

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :____

Nr.14
Adoptată la Roseţi
Astăzi,25.04.2018
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