
 
 
 
 

 

JUDETUL BUZĂU 
COMUNA ŢINTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL ŢINTEŞTI 
 

                                                                                                 
           PROIECT DE HOTARARE nr.18/14.05.2021  

privind indexarea impozitelor si taxelor locale  aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei 
Ţinteşti, judetul Buzău 

 
 
 
 Consiliul local al comunei Ţinteşti  
 Având în vedere:  

Ø     Raport de aprobare a primarului comunei înregistrată sub nr. 3795 din 10.05.2021, 
prin care se propune indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022; 

Ø     raportul compartimentului contabilitate, taxe si impozite locale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3802 din 10.05.2021; 

Ø Tinand seama de faptul ca rata inflatiei pentru anul 2020 – comunicata pe site-urile 
oficiale ale Institutului National de Statistica, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul 
Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrative este de 2.6%. 

Ø raportul de avizare al comisiilor reunite;              
Ø prevederile titlului IX – impozite si taxe locale, din Legea nr. 227/2015  privind  

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.   
In baza dispozitiilor art.87, alin.(3) si (4), art.129, alin (1), alin(2), lit.b) si alin (4) lit.c), 

din OUG nr.57/2019, privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In conformitate cu prevederile art.129 alin. (4), lit.c), art.136, alin.(1), art.139 alin. (1)si 

(3), lit.c), art.196, alin.(1), lit.a), art.197 alin (4) si art.198 din OUG 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 suma in lei 
sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei cu rata inflației de 2,6%, conform	
valorilor	din	anexei	nr.	1. 
 Art.2. Sumele indexate conform art. 1 se aplică în anul fiscal 2022. 
 Art.3. Cu	 ducerea	 la	 indeplinire	 a	 prevederilor	 prezentei	 hotarari	 se	 insarcineaza	 	 primarul	
comunei	 Tintesti,	 	 prin	 	 compartimentul	 ,,	 Taxe	 si	 impozite	 ’’din	 cadrul	 aparatului	 de	 specialitate	 al	
primarului	comunei	Tintesti 
 Art.4. Secretarul general al comunei Tintesti va comunica prezenta hotarare autoritatilor, 
persoanelor fizice si juridice interesate. 
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