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HOTĂRÂREA nr.  18 / 2021 

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

 

          Consiliul Local al comunei Sanislău, întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021 

                         

                     Având în vedere Referatul de aprobare nr.40 / 26.03.2021 și Proiectul de hotărâre nr. 41 / 

26.03.2021  inițiate de către primarul comunei Sanislău, Raportul de specialitate nr.75/IT/ 26.03.2021 

întocmit de dl Mateș Gheorghe Călin , consilier superior în cadrul compartimentului Contabilitate și 

achiziții publice din Primăria  Sanislău, Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței, 

          Ţinând seama de faptul că impozitele și taxele locale, reglementate de Titlul IX din 

Legea nr.227/2015 privind Codul  Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri 
proprii la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. 

                     Analizând prevederile  art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, care  precizează obligația indexării impozitelor și 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 si 

Administratiei Publice.  

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

fiscal urmator.,, 

          Luând în considerare comunicatul nr. 16 / 14.01.2021 al Institutului Național de 

Statistică, conform căruia  rata inflației pentru anul 2020 este de 2,6%. 

           În condițiile prevederilor legale sus menționate, indexarea impozitelor și taxelor locale 

se va face cu rata inflației de 2,6% . Până la sfârșitul anului ,  va fi inițiat un nou proiect de hotărâre 

prin care se vor stabili impozitele și taxele locale iar la stabilirea cuantumului acestora  se va ține cont 

de această indexare. 

                       Ținând cont de prevederile art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin 

(1) lit.b) , art. 27 , art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

         În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4 )lit. c), art.139 alin.(3) lit.c) şi ale art. 

196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările 

ulterioare , 

HOTĂRĂȘTE 
Art.1. (1) Se aprobă indexarea cu rata inflației , respectiv 2,6 % a impozitelor și taxelor locale 

care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum și 

limitele amenzilor care fac venit la bugetul local al comunei Sanislău. 

           (2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin rotunjire  la 

nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi 

prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de 

rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit.n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 , cu modificările și completările 

ulterioare.  



             

 

            Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 și va fi luată în calcul la  

stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul 

contabilitate și achiziții publice  al Primăriei comunei Sanislău. 

           Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică  cu : 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Satu Mare 

- Primarul comunei Sanislău -  Kardosi Ioan Zoltan  

- Compartimentul contabilitate și achiziții publice al Primăriei comunei Sanislău 

- Se aduce la cunoştinţă publică . 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă ,                                          Contrasemnează pentru legalitate ,  

MAURER ALEXANDRU                         Secretar General al Comunei Sanislău  

                        jur. SAITOS MARIA RODICA  

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ actualizat 

Nr. total al consilierilor în funcție: 13      Nr. total al consilierilor prezenți: 13                      Nr. total al consilierilor absenți:0 

Voturi pentru :13    Voturi împotrivă: 0     Abțineri: 0  

                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                            Sanislău la  31 martie 2021 

 


