
       ROMÂNIA

      
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

 Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România    cod fiscal : 3966281

H O T Ă R Â R E
privind indexarea cu indicele de inflatie al anului 2020 de 2,63 %  a impozitelor si taxelor locale

pentru anul 2022

Consiliul local  Alexandru  Odobescu ,întrunit în şedinţa  ordinară din data de 14.04.2021.

Având în vedere:
-referatul de aprobare al  primarului nr.1364/06.04.2021  prin care propune stabilirea de impozite şi taxe
locale pentru anul 2022, adoptarea unor taxe speciale si instituirea altor taxe locale.
-referatul de aprobare nr.1363/06.04.2021, al contabilului primăriei de la impozite şi taxe doamna Şerban
Selena prin care propune stabilirea de impozite  şi  taxe locale pentru anul  2022,  adoptarea unor  taxe
speciale si instituirea altor taxe locale.
-proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Al.Odobescu
-prevederile art.491 alin 1, art.484, art.486  din Legii 227/10.09.2015-codul fiscal ;
-prevederile H.G. nr.1/13.01.2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015-privind
Codul fiscal  
-prevederile O.U.G nr.79/2017 privind majorarile aduse asupra autovehicolelor de  transport marfa cu
masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone..
-adresa nr.364/09.02.2021 transmisa de Directia Regionala de Statistica Calarasi;
-raportul  comisiei  de  specialitate  pentru  agricultură,  activitati  economico   financiare,  amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-prevederile art.129, alin2,lit.b şi alin 4,lit c ,din O.U.G NR.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul  art.139 alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 2,63% a impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2022
Art.2 Se aprobă indexarea cu indicele de inflatie al anului 2020 de 2,63 % a limitelor minime si maxime 
ale amenzilor aplicate de organul fiscal local,in cazul persoanelor fizice si juridice pentru anul 2022. 
Art.3  Prezenta   hotarare  se  completeaza  cu  prevederile  Legii  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  ale  legii  nr.207/2015  privind  Codul  de  procedura  fiscala,  cu
modificarile si completarile ulterioareprecum si cu acte normative sucsecvente in vigoare.
 Art.4  Prezenta hotarare va fi  adusa la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul primariei comunei
Alexandru Odobescu sau pe site-ul www.primariaodobescu.ro
Art.5 Primarul prin compartimentul impozite şi taxe va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi.

Preşedinte şedinţă,                                                      Contrasemnează Secretar general,
DOBRE NINEL                                                          ISPAS VASILE
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