
COMUNA LÄDESTI, JUDETUL VÀLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTÀRÀREA NR. 17/2021 
Privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anuí 2022. 

Consiliul Locai al Comunei Lèdenti, judejul Välcea, Tntrunit Tn s e d i l a publica 
ordinare din data de 22 aprilie 2021, la care participä un numar de 11 consilieri din totalul 
de 11 consilieri Tn functie ; 

Avànd ales ca precediate de §edinß pe d-l cons. Gheorghe STANCHI; 
Luànd in dezbatere : 

• Referatul de aprobare a proiectului de hotäräre prezentat de primarul comunei; 
• raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primäriei Tnregistrat sub 

nr.1005/12.04.2021 ; 
• rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Locai Lèdenti; 

Tinänd cont de raportul de avizare sub aspectul legalitätii proiectului de hotäräre, 
Tntocmit de secretami general al comunei; 

In conformitate cu prevederne: 
• Titlul IX , art. 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarne si 

completarne ulterioare; 
• art.27. din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificante si 

completante ulterioare ; 
• art.129. alin.(1) si (2) lit.b.,alin.(4) lit.c. din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ , cu modificante si completante ulterioare ; 
In temeiul dispozitiilor art. 139 alin.3. lit.c. si art. 196 alin.(1) lit. a din 

Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificante si 
completante ulterioare cu un numär de 11 voturi pentru , 

HOTÄRÄSTE: 

Art.1. Pentru anul 2022, nivelul taxelor si impozitelor locate si al amenzilor 
stabilite conform Titlului IX. Din Legea nr.227/2015 - Codul Fiscal - cu modificante si 
completante ulterioare, se indexeazä cu procentul de 2,6% corespunzator ratei de inflatie 
pentru anul 2020 comunicata de I.N.S, fata de nivelul indexat stabilit pentru anul 
2021. 

Art.2. Primarul va lua masuri pentru asigurarea aducerii la Tndeplinire a prezentei 
hotäräri. 

Art.3. Secretami general al comunei va aduce la cunostintä publica prezenta 
hotäräre, si o va comunica Primarului comunei, compartimentului contabilitate din cadrul 
Primäriei si Institutiei Prefectului Judetul Välcea ; 
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