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REFERAT DE APROBARE
instrument de prezentare şi motivare
privind aprobarea valorilor impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile
aplicabile în anul 2022 în oraşul Isaccea
Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale şi sunt reglementate de
Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Potrivit prevederilor art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autorităţile
administraţiei publice locale şi organele de specialitate ale acestora, după caz, sunt responsabile
pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi pentru aplicarea
amenzilor şi majorărilor aferente.
Conform prevedrilor art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, 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, sumele
respective se indexează anual, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administratiei Publice.
Sumele indexate conform alin. (1) menționat anterior se aprobă prin hotărâre a Consiliului
Local și se aplică în anul fiscal următor.
Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 2,6
%”.
Potrivit Comunicatului de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutului Naţional de Statistică
publicat şi pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2020 este de 2,6 %.
Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul 2022, a impozitelor și taxelor locale prevăzute
la Titlul IX din Legea nr.227/2015, cu rata inflației de 2,6 %.
În acest sens, prin proiectul de hotărâre privind privind aprobarea valorilor impozabile,
impozitele, taxele locale şi amenzile aplicabile în anul 2022 în oraşul Isaccea (Anexele nr.1 - 15), se
propune ca 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, sumele respective să se indexeze cu rata
inflației pentru anul 2020.
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Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2022, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale,
Având în vedere prevederile art. 16, alin. (2), art. 27 si art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale actualizată cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi alin. (4), lit. c), art.136 alin. (1) şi ale art. 196 alin.
(1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
Propun prezentul proiect de hotărâre împreună cu cele 15 anexe spre dezbatere în cadrul
Consiliului Local al oraşului Isaccea în vederea analizării şi aprobării lui.
INIŢIATOR,
PRIMAR,
Ing. Moraru Anastase
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