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HOTĂRÂREA  Nr.25/2021
privind  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6% a  anului

2020

Având în vedere :
       * referatul de aprobare  nr. 2158 /21.05.2021  la  proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6% a  anului 2020    ;
      * raport  de specialitate nr. 2157 b/21.05.2021 al Compartimentului Financiar Contabilitate prin care ,
în baza  art.491 alin (1) din Legea nr.227/2016 privind Codul fiscal , se propune  indexarea  impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2021cu rata inflatiei de 2,6%  a  anului  2020 ;
      Tinand  cont  ca   rata  inflatiei  pentru  anul  2020  comunicata  pe  site-ul  Ministerului
Dezvoltării ,Lucrărilor Publice și Administrației este de 2,6 %.;
       În conformitate cu prevederile art. 491(1) si art.493(7) din  al Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii  nr.207/2015 privind Codul de procedura
fiscala, cu modificarile ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
     În temeiul prevederilor art. art. 129, alin. (2) lit. „ b”, coroborat cu alin. (4) lit. „ c”, art.139 alin.(3) 
lit.c) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al Romaniei,cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
                
               CONSILIUL  LOCAL al comunei Pădureni  , judeţul Vaslui  
                                                  
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E :

   Art.1. – Pentru anul fiscal 2022, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice si
juridice, se indexeaza cu 2,6%, fata de impozitele si taxele datorate pentru anul 2021.

Art. 2. Prezenta hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul fiscal 2022 
si intra in vigoare incepand cu 01.01.2022
   Art.3. Cu ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  incredinteaza  Compartimentul  Financiar
Contabilitate  din cadrul Primariei Comunei Pădureni.
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Preşedinte de şedinţă  ,                                                                          Contrasemnează  ,                          
   Consilier  local                                                                Secretar General comuna Pădureni 
                                                                                                        Munteanu Mirela               
SANDU ANDRIAN 

Adoptată în şedinţa ordinară  din data de  25 mai 2021
Cu un număr de ..12.... voturi din numărul total de ……12……. consilieri  prezenti la sedinta.




