
CONSILIUL LOCAL MOVILENI           

JUDETUL IASI 

H O T A R A R EA NR. 121 
DIN 20.12.2018 

 
privind	stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se 
fac venit al bugetului local pentru anul 2019 

 
 

 
Consiliul Local Movileni, judetul Iasi, intrunit in sedinta ordinara in data 

de 20 .12.2018. 
Avand in vedere Referatul  nr.8560/13.12.2018 inaintat de catre d-na Rusu 
Cristina Andreea ,consilier superior cu atributii de contabil prin care propune 
stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al 
bugetului local pentru anul 2019. 

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.8627 a primarului comunei 
Movileni prin care solicita    stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor 
sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2019.         

Avand in vedere  prevederile art. 7 şi art. 8, alin. (1) din Legea nr. 
82/1991 -Legea contabilităţii republicată,  

Avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei, care la art. 56, alin. (1) 
prevede ca „Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la 
cheltuielile publice.”; 
Avand in vedere prevederile  art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea 
nr.199/1997, si care la pct. 3 stipuleaza: “Cel putin o parte din resursele 
financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie sa provina din 
taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il 
stabileasca in limitele legale.”; 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care potrivit art. 491 prevede “(1) 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, sumele 
respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile 
locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe 
site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.”;  



Avand in vedere prevederile H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de 
aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura 
fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195 / 
2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare ; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 481 / 2004, republicata, privind protectia 
civila cu modificarile si completarile ulterioare ; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri 
de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;  
 Avand in vedere prevederile     Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea 
in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru 
stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; 
Avand in vedere prevederile Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea in 
aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea 
reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71 / 2002 privind organizarea serviciilor 
de administrare a domeniului public si privat ; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 38 / 2003 privind transportul in regim 
de taxi si in regim de inchiriere cu modificarile si completarile ulterioare ; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50 / 1991, republicata, privind 
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea 
locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 
republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica potrivit 
caruia “ În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale 
excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei 
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun 
adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.” ; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001, republicata, privind 
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere  necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2019 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice 
locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta 
parte.  



Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 
8681,8682 si 8683 din 18.12.2018. 

In temeiul art.36 si art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1- Se  stabilesc impozitele si taxele locale si a altor sume care se fac venit 
al bugetului local pentru anul 2019 in cadrul Primariei Movileni ,conform 
Anexelor 1-19 care fac parte integranta din prezenta hotarare; 

 
 

Art.2– Prezenta hotarare va fi comunicata in copie primarului si secretarului 
comunei,Compartimentului taxe si impozie  , Institutiei Prefectului Judetului 
Iasi pentru controlul legalitatii, si va fi facuta publica prin afisare prin grija 
secretarului comunei. 

 
 
 

Presedinte de sedinta 
                                                       Bura Constantin 
 
 
 
 
 Contrasemneaza pentru legalitate, 
 –Secretar 
           Ancuta Carmen 
 

 

 
	


