
 

   

             

   R O M Â N I A  

  J U D E Ţ U L  P R A H O V A  

C O M U N A  F I L I P E Ş T I I  D E  T Â R G  

     P  R  I  M  Ă  R  I  A  

                                  sat Filipeştii de Tîrg ,str. Republicii, nr. 233, tel. 0244 / 389489, fax 0244 / 389599 

                      e-mail : taxesiimpozite @primariafilipestiidetarg.ro 

                                                              BIROU CONTABILITATE 

9683/15.05.2019 

                                                               REFERAT 

 Subsemnata, Toma Mihaela Cristina, referent impozite şi taxe în cadrul Primăriei Comunei 

Filipeştii de Târg, judeţul Prahova, având în vedere : 

- Titlul IX capitolele I-XI din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial Nr.688 din 10 septembrie 2015; 

- Dispozitiile art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare. 

- Art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

care precizeaza obligatia indexarii impozitelor si taxelor locale: 

“ (1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau 

care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la 

data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, 

comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii 

Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. 

    (2) Sumele indexate conform alin (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in 

anul fiscal urmator.” 

 Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice , se precizeaza ca “pentru indexarea impozitelor si 

taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 4.6%”  

- Art.462, alin.2 , art. 467, alin2,si art.472, alin.2 pentru plata cu anticipatie, pana la 31martie 2020 

a impozitului pe cladiri, teren, taxe asupra mijloacelor de transport, datorat pe intregul an de catre 

contribuabili - persoane fizice si juridice – se acorda bonificatie de 10%; 

 

Propun, Consiliului Local al com. Filipeştii de Târg, spre aprobare impozitele şi taxele aplicabile in anul 

fiscal 2020 conform anexei. 

 

Referent, 

Toma Mihaela Cristina 

     


