ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, întrunit în şedinţă ordinară astăzi
Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997.
Având în vedere:
referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.4683 din 01.03.2019
adresa nr.127/14.01.2019 a Directiei Judetene de Statistică prin care comunică rata inflatiei pe anul 2018
În conformitate cu :
- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare.
- prevederile Titlului IX din Noul Cod fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
- analizând Planul Urbanistic General aprobat prin HCL Balaciu nr.26/28.08.2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
- ţinând seama de necesitãţile de stabilire a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul
asigurãrii finanţãrii cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum şi de condiţiile locale specifice zonei,pe de altã parte.
Examinând:
- raportul nr. din al compartimentului de resort.
- raportul nr. din al comisiei de buget-finante a consiliului local
- avizul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat cu nr. din
În temeiul art.27, art.36 alin.4 lit.c) raportat la alin.2 lit.b) si art.45 (2) lit.c) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi completările ulterioare

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – (1) Pentru anul 2020, taxele şi impozitele locale se stabilesc prin indexarea valorilor prevăzute de lege
pentru anul 2019 cu rata inflaţiei de 4,6 % aferentă anului 2018 , astfel:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexele nr.1-7 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
b) cota prevãzutã la art.457 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,1 %.
c) cota prevãzutã la art.458 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 1,0 %.
d) cota prevãzutã la art.460 alin.1 din Codul Fiscal , se stabileste la 0,1 %.
e) cota prevãzutã la art.460 alin.2 din Codul Fiscal,se stabileste la 1,3 %.
f) cota prevãzutã la art.460 alin.3 din Codul Fiscal,se stabileste la 0,4 %.
g) procentul de reducere prevăzut la art.470 alin.3, se stabileste la 50%
Art.2 - Bonificaţia prevãzutã la art.462 alin.(2),art.467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Codul fiscal,se stabileste la
10%.
Art.3 - (1) Pentru determinarea impozitului pe clãdiri,precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2019 încadrarea
terenurilor pe zone şi a rangului localitãţii,se stabileşte dupã cum urmeazã:
a) satul Balaciu rangul IV ,zona A
b) satele :Crãsanii de Sus,Crãsanii de Jos şi Copuzu, rangul V, zona A.
(2) Coeficienţii de corecţie prevãzuţi la art.457 alin.(6) , art.465 alin.(5) şi (7) nu sunt incluşi în nivelurile taxelor
stabilite în anexa nr.1.
Art.4 - Clădirile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe clădiri, sunt cele stabilite potrivit art.456 alin.(1)
din Noul Cod fiscal.
Art.5 - Terenurile pentru care nu se datoreazã impozitul/ taxa pe teren, sunt cele stabilite potrivit art.464 alin.(1)
din Noul Cod fiscal.
Art.6 – Se aprobă acordarea unei reduceri a impozitului/taxei pe terenul extravilan de 20%/an, pe o perioadă de 5
ani ulteriori anului 2020, dacă proprietarul efectuează în acest an intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie.
Art.7 - Prin grija secretarului comunei Balaciu,prezenta hotãrâre se comunicã :Primarului
comunei,Compartimentului ITL, Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitãrii controlului cu privire la
legalitate şi se aduce la cunoştinţã publicã prin afişare la sediul consiliului local si pe pagina de internet www.balaciu.ro,
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