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ANUNȚ

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se supune consultării publice proiectul de
hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflaţiei de
2,6 %.
Proiectul de hotărâre este publicat pe site-ul primăriei comunei Frumușița, județul Galați,
respectiv www.primaria-frumusita.ro
Persoanele sau organizațiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, până la data de 21.04.2021, la adresa de
e-mail frumusita@gl.e-adm.ro sau prin fax la nr. 0236 343 808.

PRIMAR,
Stoica Paraschiv

Secretar general al comunei,
Bernea Liliana
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Referat de aprobare pentru proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflaţiei de 2,6 %

Având în vedere:
- prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 491 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv:
(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 si Administratiei Public.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) si (1^1) se aproba prin hotarare a consiliului local si
se aplica in anul fiscal urmator;
- dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- rata inflaţiei de 2,6 % aferentă anului 2020, supun spre analiză şi aprobare proiectul de
hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflaţiei de 2,6 %.
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
cu rata inflatiei de 2,6 %

In conformitate cu prevederile art.27 din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
autoritatile
administratiei publice locale au competenta de a stabili si aproba impozitele si taxele locale in
limitele si in
conditiile legii.
Stabilirea impozitelor si taxelor locale are la baza prevederile legii 227/2015 privind Codul
Fiscal ,cu
modificarile si completarile ulterioare,care cuprinde nivelurile pentru valorile impozabile ,impozitele
si taxele locale si alte taxe assimilate acestora,precum si amenzile aplicabile.
Potrivit art.491,alin(1) si alin(2) din Legea 227/2015,cu modificarile si completarile
ulterioare,impozitele si taxele locale se indexeaza anual cu indicele de inflatie aferent anului anterior,si anume:
“(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 annual,pana la data de 30
aprilie,
de catre consiliile locale,tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior ,comunicata pe siteurile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin.(1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul
fiscal
urmator. “
Conform informatiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
PubliceDirectia pentru Politici Fiscale si Bugetate Locale , a Institutului National de Statistica ,rata inflatiei
aferenta anului 2020 a fost de 2,6 %.
Precizam faptul ca,la sfarsitul anului se va initia un nou proiect de hotarare prin care se vor
stabili impozitele si taxele locale(cuantum,facilitati etc.) aferente anului 2022 urmand ca ,la
stabilirea acestora ,sa se tina cont de prezenta indexare.De asemenea, reamintim faptul ca, indexarea
impozitelor si taxelor locale cu rata inflatiei ,este o obligatie legala a autoritatii deliberative.
Avand in vedere cele enumerate mai sus,propunem indexarea impozitelor si taxelor locale pentru
anul fiscal 2022 cu rata inflatiei, respectiv 2,6%.
Fata de cele prezentate,va rugam sa dispuneti .

Intocmit,
insp. Sacala Marioara

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflaţiei de 2,6 %

Inițiator: Stoica Paraschiv, primar al comunei Frumușița, județul Galați.
Data depunerii: 30.03.2021
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRUMUȘIȚA, JUDEȚUL GALAȚI, întrunit în
sedința ordinară din data de .........., la care participă un număr de ........, din totalul de 15 consilieri
locali în funcție, adoptă prezenta hotărâre cu un număr de ....... voturi „pentru”, ....... voturi
„împotrivă” și ....... „abțineri”.
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al inițiatorului, dl Stoica Paraschiv – primar, înregistrat la nr.
1824/30.03.2021;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil, înregistrat la nr.
615/02.04.2021;
- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale consiliului local al comunei Frumușița;
- Art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Art. 491 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, cu rata inflaţiei de 2,6 %.
Art. 2. La sfârşitul anului 2021 se va iniţia un nou proiect de hotărâre prin care se vor stabili
impozitele şi taxele locale aferente anului 2022 urmând ca, la stabilirea acestora, să se ţină cont de
prezenta indexare.
Art. 3. Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Frumuşiţa, prin
Compartimentul financiar – contabil.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată comunicată compartimentului responsabil pentru punerea
în aplicare, Instituției Prefectului Județului Galați, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija
secretarului general al comunei Frumușița.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

