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HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 2727  
Din 25 aprilie 2019                                             

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor 
amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

pentru anul 2020 ținând cont de rata inflației 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă de  ordinară la data de 25 aprilie 2019; 
Având în vedere:  
Ø Referatul de aprobare al primarului oraşului; 
Ø Referatul nr. 2622/11.04.2019 al doamnei Panțuru Dumitra – inspector impozite și taxe; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisia 

pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi agrement, Comisia pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ şi Comisia pentru 
învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi religie; 

În baza prevederilor art. 491 și art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu  
modificările și completările ulterioare şi ale art. 36 alin. 4 lit. „c” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
- republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1.  Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea 
limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020 cu rata inflației de 
6,03%. 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul orașului și Biroul financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art. 3. Prin grija secretarului orașului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința 
persoanelor interesate. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

VOINEA ION CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 


