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Expunere de motive  
privind propunerea de stabilire a nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 

la nivelul  Comunei Helegiu 
       
 
Conform art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o 
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective 
se indexează anual,  ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-
urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administraiei Publice. 
 Sumele indexate conform alin. 1 menționat anterior se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local 
și se aplică în anul fiscal următor.  
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și 
taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 1,34 %”. 
 Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2017 este de 
1,3%.  
Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul 2019, a impozitelor și taxelor locale prevăzute la 
Titlul IX din Legea nr.227/2015, cu rata inflației de 1,3% 
 Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885/10.11.2017) a fost actualizat nivelul 
impozitului pe mijloacele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 
tone.  
În acest sens, prin proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul fiscal 2019 (Anexa nr.1 la proiect), se propune ca în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe 
locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume 
în lei, sumele respective să se indexeze cu rata inflației pentru anul 2017.  
 
 Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile art. 
45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia Impozite si Taxe Locale, a unui 
proiect de hotarare privind stabilirea, pentru anul 2019, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale 
care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, 
precum și limitele amenzilor prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 
actualizată cu rata inflației de 1,3 
roiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si aprobare 
Consiliului local comunei Helegiu. 
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