
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  PRAHOVA 
COMUNA  ALUNIŞ 
CONSILIUL  LOCAL  

 
 H O T Ă R Â R E 

privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 
 

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară 
 
    Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş  nr. 2.075 din 05.04.2019; 
- Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabilitate nr. 1.969 din 
02.04.2019; 
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, 
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş; 
- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi 
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;   
- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi 
liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ; 
- Rata inflației pentru anul fiscal 2018, de 4,6 %, comunicata pe site-ul oficial al 
Ministerului Finanțelor publice 
- Prevederile titlului IX, Capitolul X , art 491 din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal, cu 
modificările si completările ulterioare , 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), precum și ale art. 45 
alin. (2) lit, c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 Art.l.-Pentru anul fiscal 2020, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii, 
persoane fizice și juridice, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe 
baza unei anumite sume în lei, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Aluniş nr. 70/2018  
privind  aprobarea  impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2019 în comuna  
Aluniş, se indexează cu 4,6%, rata inflaţie,  

Art.2.-Prezenta hotărîre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2020 . 
Art.3.- Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre: 

 Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova; 
 Primarului comunei Aluniş; 
 Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului; 
 Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe 

site-ul oficial al comunei. 
 

Adoptată astăzi, 25 aprilie 2019, în comuna Aluniş, judeţul Prahova 
           

              PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ 
               Nicolae Teju 

                                                                                    
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                            Secretar, 
                     Marilena Constantinoiu 
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