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PROIECT  DE HOTARÂRE NR.13 /30.03.2021 

     

privind  indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022  

 

 

 

   Primarul comunei Martinesti, judetul Hunedoara, 

  

            Avand in vedere: 

           - referatul  de aprobare nr.  /      2021  al primarului comunei Martinesti  din 

care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022  

           -adresa nr.16/14.01.2021 a Institutului Național de Statistică, conform careia  

pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022  se va utiliza rata 

inflaţiei de 2,6% comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice  

 

            În conformitate cu prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi 

taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) si art. 27  

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.7,al.(4) si al.(13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizionala in administraţia publica, republicata, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

    În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), 

art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-

(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

                                                       HOTARASTE 

 

              

 

        Art. 1. Pentru anul fiscal 2022, impozitele și taxele locale datorate de 

contribuabili, persoane fizice și juridice, se indexează cu 2,6 %, față de impozitele și 

taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 



2021, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului local al comunei Martinesti, 

nr.36 /2020.  

          Art. 2. Limitele amenzilor prevăzute la art. 493, alin. (3) și alni. (4) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

anul fiscal 2022, se indexează cu 2,6 %. 

         Art. 3. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre,  constituie 

venituri proprii ale bugetului local al comunei Martinesti, pentru anul fiscal 2022. 

          Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 

2022.   

 Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 

554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios administrativ şi fiscal. 

          Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 

Compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a Primarului 

Comunei Martinesti. 

           Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului 

Hunedoara, Primarului comunei Martinesti, compartimentului financiar-contabil, 

compartimentului urbanism , compartimentului agricultura si cadastru , din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Martinesti și se aduce la cunoştiinţă publică 

prin afişare la panourile de afişaj special amenajate ale Consiliului local al comunei 

Martinesti de la sediul acestuia . 

 

      PRIMAR,                                                                    Avizeaza pentru legalitate, 

Botescu Adinel Ioan                                                               Secretar General, 

                                                                                             Ghilea Bran Calin Paul 
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Nr.13/30.03.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

Privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022  

 

 
 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu 

modificarile si completarile ulterioare şi în conformitate cu principiul autonomiei 

locale, care corespunde Cartei Europene a  Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea 199/1997, stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa Consiliului Local conform 

prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codului Administrativ, cu modificarile si 

completraile ulterioare. 

             Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale  , art. 491, alin.(1) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

precizează că : ”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 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru 

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor 

Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.” 

           Totodata, potrivit art. 491,alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare: „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).”  

            În contextul actual, de situație economică dificilă, nu se impune majorarea 

taxelor și impozitelor locale dar având în vedere creșterea prețurilor la bunuri și 

servicii, pentru asigurarea unui buget care să permită un serviciu public la nivelul 

așteptărilor este necesar a se indexa nivelul taxelor și impozitelor locale cu rata 

inflației , conform prevederilor legale în vigoare . 

           Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022  se va 

utiliza rata inflaţiei de 2,6% comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării 



Regionale și Administrației Publice prin adresa nr.16/14.01.2021 a Institutului 

Național de Statistică. 

              În conformitate cu prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi 

taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) si art. 27  

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.7, al.(4) si al.(13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizionala in administraţia publica, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

    În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), 

art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-

(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

            Supun comisiilor de specialitate si plenului Consiliului local aprobarea 

proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2022 . 

 

 
 

 

 

                                                                      Primar 

 

                                                       BOTESCU ADINEL IOAN 

 


