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ANUNT 
 
 
 

Se aduce la cunostinta publica , in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 
52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,republicata , ca 

urmeaza a se supune dezbaterii autoritatii publice locale deliberative  
 

PROIECTUL  DE HOTARARE  
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, in baza raportului de 

specialitate si expunerii de motive cu documentatia aferenta , proiect care se 
posteaza pe site-ul institutiei  www.primariaignesti.ro si se afiseaza la sediul 

PRIMARIEI IGNESTI . 
 
 

 
Proiectul de hotarare va fi supus spre analiza , dezbatere si aprobare in sedinta din 

luna  noiembrie 2017 
 

Asteptam in scris de la persoanele interesate , la sediul primariei Ignesti sau prin 
posta electronica la adresa de e-mail : primaria.ignesti@yahoo.com , prin fax : 

0257315521 , propunerile si sugestiile dvs. cu privire la actul normativ prezentat in 
anexa pana la data de 2 noiembrie 2017 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 la proiectul de horarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2018 

 

 

 

     In conformitate cu principiul autonomiei locale , stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul fiscal 2018 care are la baza prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal. 

     Conform art.491 din Codul fiscal , incepand cu anul 2017 , impozitele si 

taxele locale care constau intr-o suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei 

anumite sume in lei , se indexeaza annual , de catre consiliul local , tinand cont 

de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. 

     Intrucat , rata inflatiei pentru anul 2016 a fost negative , respective  0,5 % va 

propun ca impozitele si taxele locale pentru anul 2018 sa fie stabilite la nivelul 

anului 2017. 

     Propun aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata. 
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