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HOTARARE
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Consiliul Local al Comunei Raciu, judetul Dîmboviţa,
Întrunit în şedinţă ordinară astăzi, 12.12.2018,  
Având în vedere:

-  ca rata inflatiei pentru anul 2017 comunicata pe site-ul Ministerului Finantelor Publice este de
1,34%;

- art. 491 din Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) și art. 27 ale Legii nr.
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- referatul  Compartimentului  Contabilitate  şi  Buget  Local  al  Primăriei  Raciu,  înregistrat  sub  nr.
6667/03.12.2018, şi expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre; 

- avizul comisiei de specialitate din partea Consiliului Local Raciu;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. (b) si alin. 4 lit. (c), precum si ale art. 45 alin. 2 lit. (c) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Consiliul Local al comunei Raciu aprobă indexarea cu rata inflaţiei, respectiv 1,34%, a impozitelor şi
taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în
lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local al comunei Raciu, conform anexei, parte
componentă a prezentei hotărâri.
Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019 și va completa Hotarârea de Consiliu Local
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Dîmboviţa, Primarului comunei Raciu
şi compartimetelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Raciu.

Preşedinte de şedinţă, Secretar comună,
     Preşedinte de şedinţă Alexandru Costel           jr. Zaharia Alin
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