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H O T A T A R A R E A  NR.  9/2019 

privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 

 

Consiliul local al comunei BĂTRANA, Judeţul Hunedoara 

 Analizând expunerea de motive cu nr.29/21.03.2019 prezentată de primarul comunei Bătrana 

,dl Herciu Radu cu privire la indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020. 

Avand in vedere proiectul de hotarare cu nr.8/21.03.2019 cu privire la indexarea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2020 initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu 

Avand in vedere referatul cu nr.31/01.04.2019 emis de compartimentul financiar contabil-

juridic precum si avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local cu 

nr.460/16.04.2019. 

Tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 2018 de 4,6% comunicata pe site-ul oficial al 

Institutului National de Statistica si al Ministerului Finantelor Publice. 

Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxe locale ,art.491 din Legea 

nr.227/2015  privind Codul fiscal ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare.  

Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica; 

În temeiul dispoziţiilor art. 27,art.36,alin2,lit”b”şi alin(4) lit „c” ,art.45 alin 2 lit”c” , precum şi 

art.115 alin 1 lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată,cu modificările şi 

completările ulterioare: 

   

    H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă pentru anul fiscal 2020 indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de 

contribuabili,persoane fizice si juridice,care constau intr-o anumită sumă în lei cu rata inflației de 4,6 

% fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,pentru anul 

fiscal 2019,asa cum au fost aprobate prin HCL nr.27/2018. 

Art.2.Prezenta hotarare intra in vigoare  incepand cu data de 01 ianuarie 2020 și va completa 

Hotarârea de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 
Art.3.Prezenta hotarare poate fi atacata la instanta in conditiile Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004 

Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei comunei 

Bătrana şi în locurile publice din localităţile componente comunei si se comunica:Institutiei Prefectului 

judetul Hunedoara,Primarului comunei Batrana si compartimentului impozite si taxe . 

 

                                                                         Bătrâna  16 aprilie 2019 
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                  Pascotesc Viorel                                                               Secretar 

                                                                                                 Barb Camelia Cosmina 

 

 Hotarare adoptata in data de 16 aprilie 2019 prin sistemul de vot deschis,cu 9 voturi 

pentru,niciunul impotriva 

 


