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TERITORIALE

TotAFtAREA nr. zs
din data de 23 decembie 2019

privind indexarea, pe baza rat6i inflatiei, a limitelor impozitelor 9i taxelor locale,
precum gi aamenzilorgi taxelor speciale, pe anul 2020

Avand in vedere:
- lnitiativa primarului comunei Barsa, jud.Arad, exprimate in expunerea de motive;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Birsa, inregistrat sub nr.3.396h9.12.2019
- rata inflatiei pentru anul 2019, de 4.6 76, comunicat pe site - ul oficial al Ministerului

Finanteelor Publice,
precum Qi temeiurile juridjce, respectiv prevederile:

a) art. 56, art. '120 alin. ('l), art. '121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia
Romaniei, republicate;

b) art. 7 alin. (2) din Legea ff.287l2OOg privind Codul civil, republicata, cu modificerite
ulterioare;

c) art.129 alin. (4) lit. c), din O.U.G nr.57l20'19, prjvind Codul Administrativ, cu
modificArile Si completerile ulterioare;

_ d) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16alin. (2), an 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 Qi art.
76' alin. (2) Si (3) din Legea n. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarite Si
completdrile ulterioare:

e) art.49'1 din titlului lX din Legea n. 227t2015 privind Codul fiscal, cu compteterjle
ulterioare;

0 art. 344 din Legea nr. 207120'15 privind Codul de proceduri fiscalei
g) prevederile Hotiririlor Consiliului local Birsa ff.48109.11.2015, privind stabitirea

nivelurilor impozitelor Si taxelor locale, precum Qi a taxelor speciale, pe anul 2015 Si
N.4110.01.2017 privind stabilirea nivelurilor impozitelor Qi taxelor locale, precum si a taxelor
speciale, pe anul 20'17, cu modificerile si completerile ulterioare;

h) prevederile Hotirarii Consiliului Local N.64106j2.2017, privind modificarea H.C.L
ff .4110.01 .20'17 .

i) prevederile Hotdrarii Consiliului Local nr.66/06.12.2017, privind stabilirea impozitelor Si
taxelor locale precum Qi a taxelor speciale, pe anul 2018;

j)avizul favorabil dat proiectului de hotarere,de cetre comisiile pe domenii de specialitate
de la nivelul consiliului local:

l)prevederile Hoteririlor Consiliului local Blrsa nr.48/09.1 1 .2015, privind stabilirea nivelurilor
impozitelor Qi taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 20'15 s.i nr.4/10.01.2017 privind
stabilirea nivelurilor impozitelor gi taxelor locale, precum Qi a taxelor speciale, pe anul 2017, cu
modjficerile si completirile ulterioarei

m)votul unanim al celor unsprezece consilieri prezenti, Tn favoarea proiectului de hotirare
prezentat,

ln temejul prevederilor art.196 alin. (1), lit.(a) din O.U.c. nr.5712019, privind Codul
Administrativ, cu modificirile si completirile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Barsa adopte prezenla hotdrere,



L\

HoriRagTE:

Art.l..Nivelurile impozitelor gi a taxelor locale, la nivelul comunei Birsa, care constau intr-o
anumit6 sume de bi sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele
amenzilor si taxelor speciale, care se fac venit la bugetul local, se indexeaze cu 4,6 %,, @
reprezinte rata inflatiei, aplicabil; in anul fiscal 2020, coeficientul de mai sus aplicandu-se,
nivelurilor impozitelor qi a taxelor locale, respectiv limitelor amenzilor Qi taxelor speciale, stabilite la
nivelul comunei Barsa, pentru anul 20'19.

Art. 2, - ln cazul platii cu anticipatie,a impozitului pe cladiri,teren si asupra mijloacelor de
transport,datorat pe lntregul an de cetre persoanele fizice,pane la 31 martie a anului fiscal,se
acorde o bonificatie de 10%.

Art. 3. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigure de citre primarul comunei
Birsa, prin aparatul de specialitate al seu.

Art.4. - (1) Prezenta hot6rare se comunicS, prin intermediul secretarului comunei Birsa
primarului comunei s,i lnstitutiei prefectului judetului Arad si se aduce la cuno$tint5 publica prin
afiqarea la Primarie, in spatiul accesibil publicului, precum Qi pe pagina web:vvv,lw.comunabirsa.ro,
prin grija persoanelor desemnate in acest sens la nivelul primeriei Birsa.

(2) Prezenta hoterare se publica Si Ia adresa de internet pimariabirsa @ vahoo.com,
potrivit prevederilor alin. (2) $i (3) art. 761 din Legea nr. 273i2006 privind finantete puOtice tocate, cu
modAcerib $i completerile ulterioare.

PREgEDINTELE DE $EDINTA,

GHIURA PAVEL

UNEI BiRSA
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