ROMÂNIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MAGIRESTI
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
PRIMARUL COMUNEI MAGIRESTI,







Examinând:
referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4958/18.06.2021 inițiat de către Primarul
comunei Magiresti
raportul de specialitate nr. 4959/18.06.2021 întocmit de către biroul financiar
contabilitate;
Având în vedere prevederile :
prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg
la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 5, alin. (1) lit.a, alin.(2), art. 16 alin. , art.(20) alin.(1) lit.b), art.27, art.30 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 491 și art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare;

Ținând cont de rata inflației pentru anul 2020, comunicat pe site-urile Ministerului
Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este de 2,6
%, respectiv rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a
fiecărui an șu publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în
Directivă 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor
infrastructure,
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c”, art. 139, alin. 3, art. 140 şi art. 196
alin. 1, lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
PROPUNE:
ART. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflatiei de 2,6 %, a sumelor aferente impozitelor
și taxelor locale stabilite in sume fixe cât și limitele amenzilor, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.
ART. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului general al comunei Magiresti .
INITIATOR
PRIMAR
Cada Ionica

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Bucurel Iulia Mihaela

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA MAGIRESTI
CONSILIUL LOCAL
Tel/fax 0234.355.000/0234.355.200
e-mail: comunamagiresti@yahoo.com

HOTARAREA
nr. 40 din 25.06.2021
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022
Consiliul Local al comunei Magiresti, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de
25.06.2021

Având în vedere:
 Comunicatul pe site-urile Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației de de 2,6 %, respectiv rata de schimb a monedei
euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în
Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directivă 1999/62/CE de
aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri,
 referatul de aprobare al primarului comunei Magiresti inregistrat sub nr. 4958 din
18.06.2021,
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Magiresti inregistrat sub numarul 4959 din 18.06.2021
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Magiresti,
In baza prevederilor
 art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art. 5, alin. (1) lit.a, alin.(2), art. 16 alin. , art.(20) alin.(1) lit.b), art.27, art.30 din Legea
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 art. 491 și art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare
 art. 491 și art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările
și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 6, lit. a) și c) alin 7,litera d) si
ale art. 196, alin 1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflatiei de 2,6 %, a sumelor aferente impozitelor și
taxelor locale stabilite in sume fixe cât și limitele amenzilor, conform anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre.

ART. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Bacau în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului general al comunei Magiresti .
Preşedinte de şedinţă
consilier
Craciun Marian

contrasemnează
secretar general comuna Magiresti
Bucurel Iulia Mihaela

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 0 abţineri de cei 13 consilieri locali prezenţi

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI
LOCAL NR. 40 /25.06.2021
Operaţiuni efectuate

Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să
efectueze procedura

1

2

3

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate 25/06/2021
 simplă  absolută  calificată2
Comunicarea către primar2)

25.06.2021
3

Comunicarea către prefectul judeţului )
4 +5

28.06.2021

Aducerea la cunoştinţa publică ) )

28.06.2021

Comunicarea, numai în cazul celei cu
caracter individual4)+5)

. . . . . . . . . ./. . . . . .
. . . ./. . . . . . . . . .

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce
efecte juridice7), după caz

28.06.2021

