PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/11-02-2021
ROMÂNIA
PROIECT
PRIMARUL ORAŞULUI ANINOASA
AVIZAT SECRETAR
JUDEŢUL HUNEDOARA
JR. GHEORGHE SIMION NELU
HOTĂRÂREA NR.

/2021

Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara
Având în vedere prevederile art. 491 şi 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Dată fiind rata inflaţiei comunicată atât pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației https://www.mlpda.ro/pages/politicifiscalesibugetarelocale cât și
pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice https://mfinante.gov.ro/noutati1, pentru anul 2020
este de 2,6 %
Raportat la prevederile art. 5 alin. (1) lit. a, art. 16 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. b, şi art.
27 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând cont de faptul că a fost îndeplinită procedura prevăzută de art.1, art.4, art.7 din
Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul art. 129 alin. (4) lit. c, art.139 alin.3 şi art.196 alin.1 lit.a, din OUG
57/2019 privind Codul administrativ publicat în monitorul Oficial nr. 555 din 05.07.2019
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă indexare cu rata inflaţiei de 2,6 % a impozitelor şi taxelor locale
care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei,
începând cu data de 01.01.2022.
Art. 2 Se aprobă indexare cu rata inflaţiei de 2,6 % a limitelor amenzilor prevăzute la
art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ
competentă. în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare;
Art.4 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului; Primarului oraşului Aninoasa;
Tuturor Serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Aninoasa; Afişiere şi se
publică în Monitorul Oficial Local.
Aninoasa la,
09.02.2021
PRIMAR,
JR. DUNCA NICOLAE

ROMANIA
ORAŞUL ANINOASA
JUDETUL HUNEDOARA
Nr. 1531/11.03.2021

REFERAT DE APROBARE
Privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii cu domiciliul, sediul sau
punctul de lucru în oraşul Aninoasa, constituie sursă importantă de venituri, utilizate
pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile
legii.
Impozitele şi taxele locale, au fost stabilite prin Hotărârea consiliului local a
oraşului Aninoasa nr. 58 din 15.12.2020.
Conform prevederilor legale, nivelul acestora se indexează anual, până la data de
30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Rata inflaţiei comunicată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice este de 2,6%.
Sumele indexate astfel se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în
anul fiscal următor.
În cazul în care nu s-ar adopta o hotărâre în acest sens nivelul taxelor şi
impozitelor locale ar creşte în anul următor foarte mult.
Secretarul general al orașului, va întocmi raportul de specialitate pe care îl va
susţine în faţa comisiei economice pentru avizare şi în faţa Consiliului Local pentru
aprobare.
Având în vedere cele expuse mai sus apreciez ca oportună aprobarea proiectului
de hotărâre în forma redactată.
Aninoasa la,
11.03.2021
PRIMAR,
JR.DUNCA NICOLAE

ROMANIA
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RAPORT DE SPECIALITATE
Subsemnatul Gheorghe Simion Nelu, secretarul general al orașului Aninoasa,
prin prezentul raport vă supun atenţiei urmatoarele aspecte:
Temeiul de fapt
Primarul oraşului Aninoasa a iniţiat Proiectul de hotărâre privind indexarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
Argumente de oportunitate
Oportunitatea proiectului de hotărâre este dată de faptul că nivelul impozitelor
şi taxelor locale se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile
locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior.
Reglementări legale incidente
Conform prevederilor art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare În cazul oricărui impozit sau oricărei
taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei
anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie,
de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior,
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol Dacă hotărârea consiliului local nu a fost
adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în
anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori
se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul
de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).
Concluzii şi propuneri
Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate, drept pentru
care, apreciez că poate fi supus aprobării Consiliului Local în forma redactată.

Secretar general
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