ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local 43 / 27.11.2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
la nivelul Comunei Ghindaoani pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt ;
Avand in vedere prevederile :
- Legii 227/2015 privind Codul fiscal ;
- Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale ;
- art. 129 , alin. (4) , lit. a) , din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ ;
Tinand seama de adresa nr. 18833 / 06.07.2020 a Institutiei Prefectului –Judetul Neamt ,
prin care s-a instituit procedura prealabila la Hotararea Consiliului Local nr. 43 / 27.11.2019
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Ghindaoani pentru anul
2020 ;
Vazand referatul de aprobare nr. 2441 / 21.07.2020, al primarului Comunei Ghindaoani;
Tinand seama de raportul de specialitate nr. 2664 / 22.07.2020 al Compartimentului
contabilitate , financiar , impozite si taxe locale ;
Luand act de avizul comisiilor de specialitate ;
In temeiul art. 139 din O.U.G. 57 / 2019 privind Codul administrativ ,
HOTARASTE :
Art. 1 – In anexa 1 , din Hotararea Consiliului Local Ghindaoani nr. 43 / 27.11.2019 ,
Impozitul (în lei/an) pentru anul 2020 privitor la art. 470 alin. (5) si alin. (6) din Codul
fiscal , se modifica in sensul ca se va adauga si indexarea cu rata inflatiei in valoare de
4,6 % .
Art. 2 – In anexa 1 , din Hotararea Consiliului Local Ghindaoani nr. 43 / 27.11.2019 , la
Capitolul XI Sanctiuni – Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor
fizice / juridice pentru anul 2020 privitor la art. 493 din Codul fiscal , se modifica in
sensul ca se va adauga si indexarea cu rata inflatiei in valoare de 4,6 % .
Art. 3 –Anexa C din cadrul anexei 1 privind Criteriile economice, sociale, geografice,
precum și necesitățile bugetare în funcție de care se stabilesc cotele adiționale, din Hotararea
Consiliului Local Ghindaoani nr. 43 / 27.11.2019 se inlocuieste cu Anexa la prezenta hotarare.
Art. 4 –Primarul si Compartimentul contabilitate , financiar , impozite si taxe locale al
Comunei Ghindaoani vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art. 5 –Secretarul general al Comunei Ghindaoani va comunica autoritatilor si
persoanelor interesate prezenta hotarare .
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PRIMAR
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Avizeaza pentru legalitate ,
Secretar general al Comunei Ghindaoani
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Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare
în funcție de care se stabilesc cotele adiționale la nivelul Comunei Ghindaoani

S-a apreciat necesar instituirea unor cote aditionale , in limita prevederilor Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal , avand in vedere criteriile economice, sociale, geografice, precum
și necesitățile bugetare ale Comunei Ghindaoani , astfel :
- asigurarea unui nivel corespunzator al veniturilor la bugetul local al comunei
-pastrarea unui nivel al fiscalitătii locale comparabil cu anii anteriori , in vederea asigurării
caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de UAT Comuna
Ghindaoani in ultimii ani;
-rata inflatiei- comunicata de INSSE ;
-necesitatea asigurării sustenabilitătii strategiei de dezvoltare a Comunei Ghindaoani , pe perioada
urmatoare;
-necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii comunei;
- buna derulare a investitiilor , precum si a activitatilor curente la nivelul Comunei Ghindaoani.

