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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 62/2021 
privind  aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 2,6 %  a impozitelor şi taxelor 

locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume în lei, precum si a actualizării cu 2,6 % a limitelor amenzilor prevăzute la 
art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare  
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare nr. 8038 din 14.04.2021 prin care se propune 
aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 2,6 %  a impozitelor şi taxelor locale, care 
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, 
precum si a actualizării cu 2,6 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. 
(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în 
scopul respectării legislatiei în materie de drept fiscal, ce impune ca această indexare anuală, 
să se aprobe până la 30 aprilie.  
            Având în vedere: 
a) postarea pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, 
https://dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, a ratei inflaţiei de 2,6%, ce va fi luată în calcul, de 
consiliile locale, pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022; 
           În conformitate cu  prevederile art. 491, art.493 alin. (3)-(4), alin. (7) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Titlului 
IX: Impozite şi taxe locale din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 
alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 (1)Se aprobă indexarea anuală cu 2,6 % a impozitelor şi taxelor locale, care 
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, 
începând cu data de 1 ianuarie 2022.  
 (2) Rata inflaţiei pentru anul fiscal 2020, în procentul de 2,6%, prevăzut la alin. (1), ca 
urmare a postării pe  site-ul oficial Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, https://dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, pentru a fi luată în calcul la 
indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022, se aplică, prin grija biroului impozite şi 
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, la cuantumurile impozitelor şi 
taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume în lei, aprobate, în condiţiile legii, pentru anul fiscal 2022. 

(3)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 
470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, se indexează anual, prin grija biroului impozite şi taxe locale din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima 



zi lucrătoare a lunii octombrie, publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în 
euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri, vor fi preluate de pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.  

Art. 2 Se aprobă actualizarea cu rata inflaţiei de 2,6 % a limitelor amenzilor prevăzute 
la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Art. 3 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică prin afişare pe site-ul 
www.primariehateg.ro, la panourile de afişaj special amenajate ale Consiliului local al 
oraşului Haţeg de la sediul acestuia şi din oraş. 
 Art. 4 Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri cade în sarcina tuturor 
structurilor cu atribuţii specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului si a celor 
aflate în subordinea Consiliului local.  

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 
administrative, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de 
afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, 
Primarului oraşului Haţeg, Direcţiei economice, Compartimentului Administraţie Publică 
Locală, Biroului Impozite şi Taxe Locale şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor, 
persoanelor, fizice şi juridice interesate. 

 
 
 
Haţeg ,  14 aprilie 2021 
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