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H O T Ă R Â R E A NR.38      
  din 19.05.2021 

 
Privind: Indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau 

care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei 
 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 

    Numărul şi data înregistrării proiectului: 1022/22.04.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  extraordinară 
online, în data de 19.05.2021, orele 17,00; 
    Având în vedere:  
              -- referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr.  1191/12.05.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub 
nr. 1192/12.05.2021; 
            - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1-3; 
    În baza prevederilor:         

   
  -   Legii nr. 15/2021 din 8 martie 2021-Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

            -art 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;   
           -prevederile H.G. nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
         - Hotărârea Consiliului Local nr. 19/15.12.2020 privind stabilirea impozitelor , taxelor 
locale și taxelor speciale pentru anul 2021; 
          - Prevederile dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
in administratia publica locala, republicata 
In temeiul prevederilor 129 alin (1), art 139 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 



H O T Ă R Ă  Ş T E : 

Art. 1. Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2022 cu 2,6 % indice 
de inflație comunicat de  Ministerul Finantelor Publice. 
 Art. 2. Impozitele și taxele locale prevăzute la art.1 se indexează cu  2,6% față de impozitele 
și taxele locale datorate de contribuabilii persoane fizice și juridice pentru anul 2021, asa 
cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/15.12.2020. 
 
Art.3. La stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 se vor avea in vedere 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredințează Compartimentul 
Impozite si Taxe din cadrul Primariei Comunei Valea Mărului. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, Instituției Prefectului și aparatului de specialitate al primarului în termenul 
prevăzut de lege, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe pagina 
de internet www.primariavaleamarului.ro 
 

 
 
  Preşedinte de şedinţă, 

                Cuza Ionuț-Cătălin 
                                                                                                                                                    

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


