
  

 

  

 

       
 
Nr.1948 din 15.03.2018 

 
 
 

Expunere de motive  
 
 
 Primarul orașului Nădlac, Mărginean Ioan-Radu, 
 In conformitate cu prevederile art.491 și art.493(7) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, actualizată, 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, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, sumele respective se 
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliul local, ținând cont de rata 
inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, potrivit 
acestora rata inflației pentru anul 2017 este de 1,3 %. 
 Având în vedere cele menționate mai sus, șeful serviciului buget- d-l Gondec 
Pavel și d-na Doval Ana- consilier din cadrul compartimentului impozite şi taxe din 
cadrul primăriei oraşului Nădlac propun spre analiză un referat de fundamentare 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a limitelor amenzilor care se 
fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în 
anul fiscal 2019. 
 Propunerile urmează procedura legală de afişare la sediul primăriei, precum şi 
pe site-ul instituţiei, de asemenea şi pe site-ul NT-TV, în vederea respectării procedurii 
prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, actualizată. 
 În temeiul art.45(2), lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică 
locală, republicată, actualizată 
 

PROPUN:  
 

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 din Legea 
nr.227/2015, actualizate cu rata inflației de 1,3 %.  
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