ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA
HOT ĂRÂ RE
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale stabilite pentru anul 2019
cu indicele de inflație

Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 24
aprilie 2019,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 997/12.03.2019 inițiat de primarul comunei Ileana și
expunerea de motive
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ileana nr.
1843/16.04.2019
Luând în considerare Circulara nr. 613/11.03.2019 transmisă de către Instituția
Prefectului Județul Călărași și adresa nr. MDRAP – 15329/nr. DPFBL
50171/180.2.2019 emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
referitoare la măsuri privind aplicarea unitară a dispozițiilor legale de stabilire a
impozitelor și taxelor locale pe anul 2019
- În conformitate cu prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- prevederile art. 5 alin. (1) Cap. I TITLUL I art. 16 Cap. I TITLUL II, TITLUL IX
din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare
- dispozițiile art. 36, alin. 4, lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia
publică locală, republicată, modificată și completată
- hotărârea Consiliului local nr. 17/29.03.2019 privind alegerea președintelui de
ședință
luând act de procesul verbal nr. 1958/24.04.2019 privind lucrările ședinței
Consiliului local al comunei Ileana din data de 24.04.2019
În temeiul art. 45, alin. (2), lit. c) coroborat cu prevederile art.115,
alin (1) lit. b), din Legea 215/2001 privind Administratia publică locală, republicată,
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă indexarea cu indicele de inflație de 1,3% a impozitelor și
taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2019
conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate se
cu ducerea la îndeplinire a prezentei.

insărcinează

Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Adrian – Ionuț DUMITRESCU
Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA
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Adoptată la Ileana
Astăzi 24.04.2019

Voturi pentru 11
voturi contra -prezenți 11 din total 13

