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Privind: aprobarea indexării cu 2,6% a impozitelor și taxelor locale, precum și 
limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul
fiscal 2022

Consiliul Local Unirea întrunit în sedință ordinară de lucru din data de 21.04.2021
Având în vedere:

- Referatul doamnei Toader Fanica nr. 1684/09.04.2021, inspector principal în
Compartimentul finante, contabilitate, impozite si taxe;
- Raportul de aprobare al Primarului comunei Unirea
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Unirea

Ținând seama de faptul că rata inflației pentru anul 2020 – comunicată pe site-
urile oficiale ale Institutului Național de Statistică, Ministerului Finanțelor Publice și 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este de 2,6% 

În baza:
- prevederile Titlului IX „ Impozite si taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”  și 
art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile art. 87 din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „c” si art. 196 alin. (1)
lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6% a 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.

Art.2. – Se aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6% a limitelor minime și maxime 
ale amenzilor care se fac venit la bugetul local, în cazul persoanelor fizice și juridice, 
pentru anul 2022

Art.3. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 si completează 
Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2022.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA 
COMUNA UNIREA

CONSILIUL LOCAL

Art.4. – Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015 
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
și alte acte normative subsecvente în vigoare. 

Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Unirea și  compartimentul taxe și impozite.

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţului Brăila în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, compartimentului financiar – 
contabilitate, taxe și impozite și se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului 
general al comunei.
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