
      

                                                                            ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 

  

HOTĂRÂRE 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale  pentru  anul 2020 

 

Consiliul Local al Comunei Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în ședință ordinară în data 

de 31.05.2019 

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive cu nr.3648 din 14.04.2019 a primarului Comunei Teaca;  

- referatul compartimentul de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Comunei Teaca  nr.3647 din 14.04.2019;   

- Hotărârea Consiliului Local Teaca nr.90/19.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2019; 

- Comunicatul de presă  nr.17/2019 al Institutului Național de Statistică privind rata inflației de 

4,6% pentru anul 2018;  

 In conformitate cu prevederile: 

- art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

-  Hotararii Guvernului  1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și  ale  art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Se aprobă indexarea  impozitelor și taxelor locale cu rata inflaţiei de 4,6%, la nivelul 

comunei Teaca pentru anul 2020, conform anexelor 1-9 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se indexeaza cu 4,6%  sancţiunile  prevăzute de art. 493 alin.(2) lit. a) si b),  alin.(4) și 

alin. (5) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, conform Anexei nr. 10  la prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  primarul și 

compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Teaca. 

           Art.5. Prezenta hotărâre  s-a adoptat cu 15 voturi „pentru” din 15 consilieri prezenți la ședință, 

din 15 consilieri în funcție. 

Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și  se comunică  cu:  

- Instituţia Prefectului –Judeţul Bistriţa-Năsăud 

- Primarul Comunei Teaca 

- Biroul contabilitate, finanțe publice 

 
           Președinte de ședință,   Aviz de legalitate, 

      Câmpian Ioan            Secretar, 

       Cioșan Ana 

                                                                              Vizat CFP, 

Nr.45 din 31.05.2019 


