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HOTĂRÂREA NR.: 22/2019 
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 

 
 
 Consiliul Local al comunei Ulieș întrunit la şedinţă ordinară publică la data de 25 
aprilie 2019; 
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Notă de fundamentare nr.: 97/S/14.03.2019, Proiectul de hotărâre nr.: 98/S/14.03.2019, 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 101/S/18.03.2019, Raportul 
compartimentului de specialitate nr.: 113/S/09.04.2019; Avizul de legalitate a proiectului de 
Hotărâre nr.: 120/S/09.04.2019, Avizul comisiei de specialitate nr.: 127/S/25.04.2019; 

Hotărârea nr. 65 din 2018 privind aprobarea taxelor și impozitelor pentru anul 2019; 

Comunicatul Ministerului Finanțelor Publice din data de 18.02.2019 afișat pe site-ul oficial 
www.mfinante.ro, prin care inștiințează consiliile locale că pentru indexarea impozitelor și 
taxelor locale aferente anului 2020, va fi utilizat rata inflației pentru anul fiscal 2018, care este 
de 4,6%. 

Ținând cont de prevederile legale: 

Art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 80 și urm. Din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată (r2) 
cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7. din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată 
(r1) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 

În baza competenţelor prevăzute la art. 27, art. 36 al. (4) lit. c), art. 45 al. (2) lit. c)., și art. 115 
al. (1) lit. b). din Legea nr.: 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1) cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRÂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă, pentru anul fiscal 2020, indexarea cu rata inflației de 4,6% a impozitelor și 
taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
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anumite sume în lei, față de impozitele și taxele datorate pentru anul 2019, stabilite prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Ulieș nr. 65/2018 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul de taxe 
și impozite și compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului comunei Ulieș. 

Art. 4. Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii prealabile se 
poate intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de zile de la 
comunicarea soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita. 

Art. 5. Prezenta Hotărâre se va comunica prin grija persoanei desemnate cu atribuții de 
secretar, compartimentului de contabilitate, compartimentului de taxe și impozite locale și 
instituției prefectului județului Harghita. 

 
 
 Președintele Ședinței Contrasemnează, 
 LUKÁCS JOZSEF pentru legalitate 
  Persoana desemnată 
  Cu atribuții de secretar 
  Fazakas Laszlo 


