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HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi,intrunit in sedinta ordinara in
data de 18 aprilie 2019;
Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Ulmeni, inregistrată cu
nr.1336/13.03.2019;
-raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, impozite şi taxe, inreg.cu
nr.1447/18.03.2019;
- nivelul ratei inflației de 4,6%, comunicata pe site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale si Administra|iei Publice
- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-, art. 491 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică ;
- HCL Ulmeni nr.14/29.03.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta
- Procesele verbale de sedinta ale Comisiilor de specialitate ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor;Comisia juridica si de disciplina ,
inregistrat sub nr.2175/18.04.2019; Comisia de invatamint, sanatate si familie, .....,
inregistrat sub nr.2176/18.04.2019 si Comisia de Agricultura , activitati economicofinanciare..., inregistrat sub nr.2177/18.04.2019;
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(2) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Pentru anul fiscal 2020 impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili
persoane fizice şi juridice se indexează cu 4,6%, faţă de impozitele şi taxele locale
datorate de contribuabili persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2019, aprobate prin
HCL nr.57/20.12.2019
Art.2 La stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 se va avea in
vedere prevederile prezentei hotarari .
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei şi
compartimentul contabilitate, impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Ulmeni.
Art.4 Secretarul comunei Ulmeni va aduce la cunostintă publică prin afisarea
prezentei hotarari şi o va comunica autoritătilor, institutiilor şi persoanelor interesate.
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