ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU CONSILIUL LOCAL

Nr . 30/29.04.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023
cu rata inflației de 5,1%
Consiliul Local al comunei Poșta Câlnău, întrunit în sedință extraordinară,
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 89/29.04.2022 al Primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău;
Raportul de specialitate nr.90/29.04.2021 al Compartimentului de Impozite si Taxe Locale
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poșta Câlnău, județul Buzău;
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău,
nr.91/29.04.2022;
În temeiul prevederilor:
-art.56, art. 120 alin (1), art. 121 alin (1) (2) art. 139 alin (2) din Constitutia României,
republicată;
-art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare art. 20 si 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 5, alin.l, lit. a alin (2), art.16 alin.(2), art 20 alin (l) lit.b) art.27, art. 30 art. 76 1 alin. (2)
(3) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- art.l. art.2 alin (l) lit.h), precum cele ale titlului IX. Impozite si 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.227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Poșta Câlnău, județul Buzău
nr.61/22.12.2021 privind stabilirea, pentru anul 2022, a nivelurilor impozitelor taxelor locale care
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si
limitele amenzilor prevăzute la art.493 alin (3) (4) din Legea nr.227/2015 actualizată, prin indexarea
nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată, cu rata inflației ;
Ținând seama de: Comunicatul de presă nr.17/14.01.2022 al Insitutului Național de Statistică,
cu privire la rata inflatiei pentru anul 2021 de 5,1%;
Respectând dispozițiile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în
administratia publicä, republicată;
În temeiul prevederilor art. 129 cu alin.(2) lit. „d” coroborat cu alin.(4) lit„c”, art .139
alin.(1),art.196 alin.(1) lit.„a” din OUG nr.57 / 2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1% a impozitelor taxelor locale care constau
într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum limitele
amenzilor prevăzute la art.493 alin (3) (4) din Legea nr.227/2015 actualizată, pentru anul 2023.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 va sta la baza Hotărârii
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor taxelor locale pentru anul 2023.
Art.4. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.207/2015, privind Codul de procedură
Fiscală cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte acte normative subsecvente în
vigoare.
Art.5. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Compartimentele Financiar contabil și Impozite și taxe locale Primarul comunei Poșta Câlnău.
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului comunei Poșta
Câlnău si Instituției Prefectului Județul Buzău în condițiile și termenele prevăzute de lege.
INIȚIATOR,
PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL DELEGAT U.A.T
ENACHE ANA

JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU
Nr . 89/29.04.2022
REFERAT DE APROBARE
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale,
anul 2023 cu rata inflației de 5,1%
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
autoritățile administrației publice locale au competența de a stabili și aproba impozitele și taxele locale în
limitele și condițiile legii.
Stabilirea impozitelor și taxelor locale are la bază prevederile actuale reprezentate de Legea Nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, care cuprind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile.
în baza acestui act normativ, Consiliul Local are competența de a stabili cota impozitelor și taxelor când
acestea se determină pe bază de cotă procentuală, precum și de stabili cuantumul impozitelor și taxelor
prevăzute în sumă fixă, prin lege fiind stabilite limitele minime și maxime ale acestora.
De asemenea, dispozițiile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare ,instituie în sarcina autorității publice locale, obligația de a adopta până la 30 aprilie,
o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozite și taxe locale astfel:
În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă de lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie,
de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile
oficiale ale ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal
următor.
În același sens, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale
prevăzute prin Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală, astfel cum este prevăzut de
art. 493. alin (7) din Codul Fiscal.
Rata inflației, comunicată pe site-urile oficiale ale ministerelor menționate anterior, precum și de
Institutul Național de Statistică prin Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2022 este de 5,1%, acest indice
urmând a fi utilizat pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023.
În raport de aspectele precizate, indexarea impozitelor și taxelor locale se realizează conform
anexelor la prezentul proiect de hotărâre.
Subliniem faptul că, în ceea ce privește stabilirea sumelor indexate se au în vedere prevederile pct.
11 lit. n) din Capitolul I al Titlului IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora:
”n) rotunjire - operațiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni,
prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin majorare când fracțiunile în bani
sunt de 50 bani sau mai mari.
Precizăm că la sfârșitul anului, se va iniția un nou proiect de hotărâre privind impozitele și taxele
locale aferente anului 2023 ( cuantum, modalitate de calcul, facilități), urmând ca la indexarea cuantumului
acestora, să se țină seama de prezenta indexare.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea
cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023.
POȘTA CÂLNĂU

PRIMAR,
MUNTEANU SORIN

JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA POȘTA CÂLNĂU
Nr.90./29.04.2022
Raport de specialitate
referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1%.

Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru
anul 2023, cu rata inflației de 5,1%, inițiat de Primarul comunei Poșta Câlnău în conformitate cu prevederile
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ observăm, că obiectul acestuia se referă la aprobarea indexării
impozitelor taxelor locale pe anul 2023 cu rata inflației de 5,1%, în conformitate cu art.491 din legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările completările ulterioare.
Principiul autonomiei locale, reprezintă în esență capacitatea fiecărei. unități locale de a-și soluționa
problemele ce intră în sfera proprie de activitate.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
autoritățile administrației publice locale au competența de a stabili și aproba impozitele și taxele locale în
limitele și condițiile legii.
De asemenea, dispozițiile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, instituie în sarcina autorității publice locale, obligația de a adopta până la 30 aprilie,
o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozite și taxe locale astfel:
În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă de lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie,
de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile
oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Sumele indexate conform alin, (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal
următor. Rata inflației, comunicată pe site-urile menționate anterior, este de 5, 1%
Conform Comunicatului de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului Național de Statistică, pentru
indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației de
5,1%
Subliniez că la sfârșitul anului , se va iniția un nou proiect de hotărâre privind impozitele și taxele
locale aferente anului 2023, la stabilirea acestora urmând să se țină seama și de această indexare.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind
indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, în forma prezentată de
inițiator.
INSPECTOR,
COMARTIMENT TAXE ȘI IMPOZITE
BERBEC VIOLETA

