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privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 la 

nivelul comunei Adunați 
 
 

Luând act de :  
a) referatul de aprobare al primarului comunei Adunați, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 

1791/15.03.2021;  
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Taxe, Impozite, Financiar, Contabil înregistrat 

sub nr.1792/15.03.2021;  
c) avizul Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului 

public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 
d) avizul Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, 

servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi 
protecţie copii; 

e) avizul Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
b) art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27 și art.30 din Legea nr. 

273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
c) art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum și cele ale Titlului IX, 489 alin.(1) și (2) și art.491, art.493 alin.(3), 

(4) și (7)  din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
            Tinând seama de:  

a) Hotărârea Consiliului Local nr 57/30.12.2020 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru 
anul fiscal 2021;  

Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 la nivelul 
comunei Adunați, în contextul prevederilor art.7 din Lege nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr.1795 din 16 martie 2021.  

Asigurând afişarea proiectului privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale pentru anul 2022 la nivelul comunei Adunați la sediul Primăriei comunei Adunați, proces verbal 
de afisare nr.1796/16 martie 2021;  

în temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.c și art.196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ aprobat prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 , cu modificările și completările ulterioare;    
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAȚI adoptă prezenta hotărâre : 
 

Art.1.(1) Indexarea pentru anul 2022 a nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, 
precum și limitele amenzilor prevazute la art.493 alin.3 și 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările și completările ulterioare prin indexarea nivelurilor din Titlu IX al Legii 227/2015 cu rata inflației 
de 2,6%, conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Adunați prin 
Compartimentul Taxe, Impozite, Financiar, Contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Adunați. 

 
 



 
Art.3.Prezentul proiect de hotărâre se transmite spre dezbatere și avizare: 

                - Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea domeniului public 
şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 
                - Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi 
comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, familie şi protecţie 
copii; 
                - Comisiei pentru sănătate, cultură, învăţământ, culte şi tineret, sport şi turism; 
 
 
             
INITIATOR,                          
PRIMAR, 

       SĂVULESCU  DARIUS - MIHAI                                                                                                                                               
                                
                         AVIZAT  PENTRU  LEGALITATE 
conform prevederilor art.243 alin.1 lit.a) din Ordonanța de Urgență 
nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  
                              SECRETAR GENERAL, 
                                    TERMENTU PETRUȚA 
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