
                                                                           

                                                                           
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                    
                                                                                                                                                      

H O T Ă R Â R E A   Nr. 25
                                                                    din  10 aprilie 2018

privind indexarea impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili persoane fizice și 
juridice pentru anul fiscal 2019 și rotunjirea valorilor la un leu superior valorii  rezultate din 

majorarea procentuala, pentru a nu scadea sub valoarea obligatorie de 1.34%.

       Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,întrunit în şedinţă ordinară,
          
      Luând act de:
   - raportul  compartimentului de resort nr.1165 din 15.03.2018,
  - expunerea de motive  a primarului comunei Livezeni nr.1180/15.03.2018 
  - rata inflației pentru anul fiscal 2017,de  1,34% comunicată  pe site-ul  oficial al Ministerului Finanțelor Publice,

      Văzând avizul comisiei de specialitate,
      In conformitate cu  prevederile :
     - art.491 alin.(1) și alin.(2) din Legea  Nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
     - Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare,
   - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și 
completările ulterioare,
   - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,
       In temeiul dispoziţiilor  art.36 alin.(4) lit.c) precum și ale art.45 alin.(2) lit.c) și art.115 alin.(1) lit.b) din  Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
                                                                                    

                                                                          h o t ă r ă ş t e :

          Art.1.(1)Pentru anul fiscal 2019,impozitele și taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice și juridice 
se indexează cu  1,34 % față de impozitele și taxele datorate de contribuabili,persoane fizice și juridice pentru anul 
fiscal 2018,așa cum au fost aprobate prin HCL nr.44/25.04.2017.
                  (2) Se aprobă rotunjirea valorilor la 1 leu superior valorii rezultate din majorarea procentuala, pentru a 
nu scadea sub valoarea obligatorie de 1.34%.
      
        Art.2.Prezenta hotărâre intră în vigoare  la data de 1 ianuarie 2019.

    Art.3.Răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei compartimentul impozite şi taxe.
    

   Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
                 - Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
                 - Primarului comunei Livezeni
                 - Compartiment impozite şi taxe
                 - Afişare spre cunoştinţă publică
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