
 

HOTĂRÂRE  nr. 15 /17.04.2019 

privind indexarea cu rata inflației a taxelor și impozitelor locale pe anul fiscal 2020 

 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 17.04.2019  

Examinând  expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr.2074 din 03.04.2019  , 

referatul de specialitate nr.2039 din 02.04.2019  întocmit de inspector taxe și impozite Șoală 

Elena;Adresa Direcției Județene de Statistică Neamț , înregistrată la primăria Dochia cu nr. 

229/14.01.2019. 

           Având în vedere dispozițiile art. 491 din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal cu 

modificările şi completările ulterioare; art. 15 alin.1 lit.g) din Legea nr.226/2009-privind 

organizarea și funcționarea statisticei oficiale în România; Avizul comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local. 

       In temeiul art. 36 alin. 2lit. b) ,art. 45 alin. 2 lit.c) și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 (1) În anul 2020 , nivelul taxelor, impozitelor , redevențelor și chiriilor stabilite la nivelul 

comunei Dochia , se indexează cu rata inflației comunicată de Direcția Regională de Statistică 

Neamț , a anului 2018 ,respectiv 4,6 % ; 

             (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020 și va fi luată în calcul la 

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 . 

Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul și compartimentul 

taxe și impozite  din cadrul aparatului de specialitate al comunei Dochia 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale. 

    Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            

          Aniței Vasile                                                                                              Secretar, 

                                                        Pascaru Vasile 

        

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 

consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi 
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