
Prezenta hotSrdre a fost adoptata tn ^edinta ordinara a Consiliului Local Sohatu din data de 23.11.2018.
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(2)Se stabilepte majorarea cu 20 % a impozitelor pi taxelor locale la terenuri pi cISdiri pentru anul 2019 fa(5 de nivelul

acestora din anul 2018;
(3)Bonificajie de 10% pentru impozitele si taxele locale aohitate integral pSnS la data de 31.03.2019 pentru persoanele

fizice pi persoanele juridioe.
(4)Eliminarea taxelor speciale pi anume iluminat, pazS, psi.

Art.2 - (1) Prezenta hotSrare se va comunica prefectului jude(ului CSIarapi in vederea exercitSrii controlului cu privire la legalitate
pi se aduce la cunoptintS publics prin grija secretarului comunei Sohatu.

(2) Aducerea la cunoptintS publics se face prin afipare la sediul Consiliului Local al comunei Sohatu, cat pi prin afipare in
locurile publice frecventate de cetSJeni.

Art.1 • (1) Se stabilepte indexarea cu 1,3 % a impozitelor pi taxelor locale pentru anul 2019 fa(S de nivelul acestora din anul

2018,

Consiliul Local al comunei Sohatu, jude(ul CSISrapi, intrunit in pedinja ordinara la data de 23.11.2018.
AvSnd in vedere:
•   Hotararea Consiliului Local Sohatu nr.17/23.11.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Sohatu

pentru perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019;
Raportul serviciului de specialitate, cu prlvire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019;
avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sohatu,
referatul serviciului de contabilitate nr.4887/15.11.2017 privind stabilirea impozitelor pi taxelor locale pentru anul 2019;
prevederile art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificSrile pi completSrile

ulterioare;
titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparen(a decizionaliS In administrate publics
tinand seama de necesitstile de creptere a venituhlor proprii ale bugetului local pentru anul 2019 In scopul asigurSrii
finaniarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alts parte;

In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, republicatS, cu modificarile pi completarile ulterioare, privind administratia publics locals,
luand in considerare prevederile art.9 din Carta Europeans a autonomiei locale adoptatS la Strasbourg la data de 15 octombrie 1985 ^i

ratificatS prin Legea nr.199/1997;
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