
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL 

JUD.ARGEŞ 

 

HOTĂRÂREA NR. 66/30.10.2018  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 

 

   

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară ; 

Văzând  expunerea de motive nr. 4558/20.09.2018  a d-lui primar Banzea Ion și raportul nr. 

4559/20.09.2018  întocmit de către  compartimentul contabilitate-taxe și impozite ,prin care solicită iniţierea 

unui proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul 2018  

      Luând în considerare prevederile  art.9 ,pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

      Având în vedere prevederile: 

 -art.36, alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată  

 - Legea nr.273/2006  privind finanţele publice locale 

 - Codului Fiscal ( Legea nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare )  

 - rata inflației pe anul 2017 de 1,3 % comunicată de Ministerul Finanțelor Publice   

 - avizul favorabil al comisiei de specialitate 

În temeiul art.45 alin.2 lit.c    din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 ,republicată 

cu modificările și completările ulterioare : 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

              Art. 1  Se aprobă    impozitele și taxele locale pentru anul 2019 ,indexate cu rata inflației pe 

anul 2017  de 1,3 %  conform Anexei nr.1 . 

  Art.2 Bonificaţia prevăzută la art.462 ,alin.2 ,art.467 alin.2 ,art.472 alin.2 din Legea 

nr.277/2015 privind Codul fiscal ,pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale până la 31 martie 

2019 ,de către contibuabili ,se stabileşte după cum urmează : 

- 10 % în cazul impozitului pe clădiri 

- 10 % în cazul impozitului pe teren 

- 10 % în cazul impozitului pe mijlocul de transport 

Art.3   Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2019, se aplică  

delimitarea zonelor aprobată prin H.C.L. nr.47/2015 conform Anexelor nr.2 și nr.3 . 

  Art.4 Impozitele şi taxele locale din anexa nr.1 îşi au aplicabilitatea pentru anul 2019. 

  Art.5 Anexele nr.1,nr.2 și nr. 3   fac  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.6 Începând cu data de 1 ianuarie 2019  îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 

56/31.10.2017. 

Art.7. Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează  compartimentul 

contabilitate-taxe și impozite . 

Art.8 Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică 

comunicată  primarului  şi Instituţiei Prefectului judeţului Argeş pentru control legalitate. 

Dată astăzi : 30.10.2018 

 

  Preşedinte de şedinţă                 Contrasemnează 

  Crăciuneanu Mariana                                                                         Secretar 

                   Boboc Remus Eduard  

 Nr.consilieri prezenţi :13 

 Nr. Voturi  -   pentru  : 13 

          - împotrivă : 0 


