
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOSANI 
COMUNA DOBÂRCENI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.    13 /31  03 2021 
 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022  cu rata 
inflatiei de 2.6%  

 
Consiliul local al comunei Dobârceni , Judeţul Botoşani ; 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Dobârceni  şi referatul 

compartimentului financiar contabil ; 
În conformitate cu prevederile : 
- prevederile art. 491 și art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit. b), art. 27, art. 

30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 - prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

 Ținând seama Comunicatul de presă  din data de 14.01.2021  al INS privind rata inflatiei 
pentru anul 2020 de 2,6%  comunicat  pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice ; 

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 5, 
lit. cc), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă indexarea cu rata inflatiei de 2,6 % a impozitelor si taxelor locale 

datorate de contribuabili persoane fizice şi juridice pentru anul 2022  aşa cum au fost aprobate 

prin Hotararea Consiliului local Nr. 35/27 11 2020 

  Art 2 . Prezenta hotărâre intra în vigoare la data de  01.01.2022 şi va sta la baza stabilirii 
impozitelor si taxelor pe anul 2022 
 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Dobârceni 
, prin aparatul de specialitate. 
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