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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR.   25 din 08.04.2021 

 
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

  
Primarul comunei  Rugineşti, judeţul Vrancea, având în vedere:  
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2886/06.04.2021; 
- referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2958/08.04.2021; 
- prevederile art. 491 alin. 1), art. 493 alin. 3) si 4) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- dispozitiile art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 27 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Comunicatul de pe site-ul Institutului Național de Statistică prevede o rată de inflație 
de 2,6 %; 

- Reglementarile din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata; 
 

       În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. 4, lit. c), art. 139, art. 196 alin. 1, 
lit. a), art. 243 alin. 1, lit. a) si b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare, propun următorul 
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         Art. 1  - Să se aprobe indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, cu rata 
inflației de 2,6%. 

 
         Art. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 și completează 
dispozițiile din Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
pentru anul 2022. 
 
        Art. 3 -  Prezenta hotarare se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu acte 
normative subsecvente in vigoare. 
   
         Art. 4 - Prevederile hotărârii vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei 
Rugineşti şi salariaţii compartimentului de specialitate, urmând a fi comunicate celor in 
drept  de către secretarul general al comunei Rugineşti. 
  
       Initiator,                                                     
        Primar,                                                                                              Avizat pentru legalitate, 
      Avram Ion                                                                                  Secretarul comunei Ruginesti, 

                                                                                                   TĂNASE NICOLETA           


