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RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2022 

Ţinând cont de referatul de aprobare iniţiat de domnul primar Nicolae 
IORDACHE, privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 
taxelor speciale, pe anul 2022. 

Conform art 44, alin. 1 din Legea 215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi Completările ulterioare, am 
analizat şi elaborat prezentul raport, în termenul prevăzut de lege. 
în conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, c\i modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publicej locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală republicată; 

Luând în considerare: 

- comunicatul Institutului Naţional de Statistică înregistrat cu nr. 17/14 
ianuarie 2021, conform căreia rata inflaţiei pentru anul 2020 este 2,6 %; 
- impozitele şi taxele locale aplicabile la nivelul comunei Lădeşti aprobate 
prin Hotărârea Consiliului local Lădeşti nr. 17/2021 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022; 

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligaţie în sarcina 
autorităţii publice locale de a adopta până la data!de 30 aprilie o hotărâre în 
vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală („(1) în cazul 
oricărui impozit sau oricărei taxei locale, care constă într-o anumită sumă în 
lei sau care este stabilită pe baza unei anumite stime în lei, sumele 
respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile 
locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe 
site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. 



(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a 
consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. ") 

3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fdst adoptată cu cel puţin 3 
zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal 
următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă 
într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite 
sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se 
aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al 
primarului, nivelurile maxime prevăzute de \ prezentul cod, indexate 
potrivit prevederilor alin. (1). 

Având în vedere cele mai sus prezentate, se avizează favorabil 
proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi 
a taxelor speciale, pe anul 2022, în forma prezentată de domnul primar. 

Consilier impozite şi taxe , 
Pilsu Georgeta Luminiţa 


