ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 25
Din 22.04.2021
privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022
cu rata inflaţiei de 2,6 %

Consiliul Local al comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa ordinară din data de 22.04.2021;
Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica,
proiectul de hotărâre avizat favoranil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local
Băiuţ şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei;
în temeiul prevederilor: - art. 56, art. 120 alin (1), art. 121 alin (1) şi (2) şi art. 139
alin (2) din Constituţia României, republicată - art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.
199/1997 - art.7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare - art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.
195/2006 - art. 5, alin. 1, lit. a şi alin (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin (1) lit. b) art. 27, art. 30
şi art.761 alin. (2) şi (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare - art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu
completările ulterioare - art. 1. art. 2 alin (1) lit. h), precum şi cele ale titlului IX. Impozite şi
taxe locale din Legea 227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare Hotărârea nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de rata inflaţiei pe anul 2020 de 2,6% publicată pe siteul Institutului
Naţional de Statistică comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice şi
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
Respectând dispoziţiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată;
în temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin.
(1) lit. a) din Ordonanţă de urgenţi- a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 2,6% a impozitelor şi taxelor locale,
pentru anul 2022, conform Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 şi va sta la baza
Hotărârii Consiliului Local Băiuţ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2022.
Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Băiuţ.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului
administrativ:
Prefectului judeţului Maramureş
Primarului comunei Băiuţ
Biroului Contabilitate-administrativ
Cetăţenilor prin afişare
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NICOROVICI PETRE

Cvorum: / 0 voturi pentru. 1 voturi împotrivă
şi
abţineri din / / consilieri prezenţi dintr-un total 11 consilieri

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
POP AURELIAN VICTOR

