
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR.__41___/2018
PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI 

TAXELOR LOCALE IN COMUNA TOMESTI  PENTRU ANUL 2019

            Consiliul local al comunei Tomesti ,judetul Hunedoara :
  Avand in vedere  expunerea de motive   nr. 3/40  din 09.11.2018   a primarului comunei Tomesti 

prin care se propune stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Tomesti  pentru anul 
2019 ;

 Tinand  cont  de   dispozitiile  art.3  din  Legea  privind  normele  de  tehnica  legislativa
nr.24/2000,rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

 Avand  in  vedere  art.4  si  art.7  din  Legea  nr.52/2003  privind  transparenta  decizionala  in
administratia publica ,republicata ; 

  Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 1,34 % comunicată pe site-ul oficial al
Ministerului Finaţelor Publice;

  În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare; 
              In conformitate cu prevederile art.453 lit.i ,art.495 lit.f din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare , precum si a titlului IX , cap I , sect., 1 pct 9 alin.2 si 3 din
HG.nr1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare , ale art.266 alin.5,6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare , ale Legii nr.650/2002 pentru 
aprobarea O.G .nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,ale H.G nr.656/1997 
privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala,cu modificarile si completarile ulterioare,
ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea 
locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.27/1996 privind acordarea unor 
facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia 
Biosferei Delta Dunarii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

    In temeiul  dispozitiilor  art.27 art.36 alin.2 lit  b,alin.4 lit.c si art.45 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001-republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,ale art.30 alin.5 din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;

H O T A R A S T E :

Art.1  .  Se  modifica  anexa  1  la  Hotararea  Consiliului  local  Tomesti  nr.  31/2015  ,  in  sensul
modificarii  delimitarii  zonelor comunei respectiv  a  impozitului pe teren intravilan/teren cu constructii, 
astfel :
                Localitatea          Zona în cadrul localităţii                   lei/ha

1.          Tomesti                     zona A, rang IV                   711                                                 
2.          Steia                              zona A, rang V                                    569 
3.        Livada         zona A, rang V           569
4.        Tiulesti         zona A, rang V          569

     5.       Leaut                             zona A, rang V                                     569
     6.          Dobrot                          zona A, rang V          569
     7.          Obarsa                          zona A, rang V                                     569
     8.          Valea Mare                   zona A, rang V                                     569



              Art.2  Pentru anul fiscal 2019, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice 
şi juridice, se indexează cu 1,34% faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane 
fizice şi juridice pentru anul fiscal 2018, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Tomesti nr.41/2017, Hotararea Consiliului local 44/2016 respectiv  Hotararea Consiliului local 
nr.31/2015  . 
           Art.3. Se mentin scutirile de 50 % conform art.7 din O.G. nr.27/1996 privind acordarea unor 
facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia 
Biosferei Delta Dunarii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare   
           Art.4. Se acorda bonificatia de 10% pentru plata anticipata, pana la data de 31 martie 2019, a 
impozitului pe cladiri, teren si impozitul pe mijloacele de transport datorate  pentru intregul an de catre 
contribuabilii persoane fizice si juridice pentru anul 2019.
            Art.5. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1.01.2019 .

Art.6.Prezenta hotarare poate fi contestata in termen si  potrivit  Legii  contenciosului administrativ,
Legea  nr.554/2004,   cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  si  potrivit prevederilor  din  Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata.

 Art.7. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului judetul Hunedoara
- Primarului comunei Tomesti
- Compartimentul buget, finante din cadrul Primariei Tomesti . 

                                                                              
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZA
                   Olar Tania                                                                             SECRETAR,

                               Giurgiu Sanda 
      

        Tomesti 20.12.2018

Nota : Prezenta hotărâre s-a adoptat prin vot deschis si liber ,  cvorumul fiind de: _8___ voturi
„pentru” ( lipseste motivat dl.Florea Florin-Dorin)  ; -  voturi „împotrivă”,  - abţineri.




