ROMÂNIA
JUDEŢUL IAȘI
COMUNA TOMEȘTI
P R I M A R,

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 DIN 22.04.2021
(privind aprobarea indexării cu rata inflației de 2,6% a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei
Tomești, județul Iași, începând cu anul fiscal 2022)

Consiliul Local al comunei Tomești, judeţul Iași, întrunit în şedinţa ordinară din data de
22.04.2021;
Având în vedere:









Expunerea de motive cu nr. 2536 din 19.02.2021, întocmită în acest sens de Primarul Comunei
Tomești, domnul prof. Ștefan Timofte, pentru adoptarea unei hotărâri cu privire la aprobarea
indexării cu rata inflației de 2,6% a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești,
județul Iași, începând cu anul fiscal 2022;
Raportul de specialitate nr. 2537 din 19.02.2021, întocmit de către domnul ec. Cristina Sorin,
șef birou impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Tomești, cu privire la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea indexării cu rata inflației de 2,6%
a impozitelor şi taxelor locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, începând cu anul fiscal
2022;
Proiectul de hotărâre cu nr. 2538 din 19.02.2021, întocmit de primarul comunei Tomești, domnul
Ștefan Timofte, privind aprobarea ”indexării cu rata inflației de 2,6% a impozitelor şi taxelor
locale de la nivelul comunei Tomești, județul Iași, începând cu anul fiscal 2022”;
Anunţul înregistrat sub nr. 2539 din 19.02.2021 la sediul autorităţii locale, prin care s-a făcut
publică intenţia ca în data de 22.04.2021 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ,
anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești, pentru
proiectul de hotărâre mai sus menționat;

Examinând:
 prevederile art. 56, art.120 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
- prevederile art. 491 și art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 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), art. 27, art. 30
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
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 prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată.
Ținând seama de datele Institutului Național de Statistică, conform căruia rata inflației
pentru anul 2020 este de 2,6%.
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), coroborat cu art. 5, lit.
cc), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6%, oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care
constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei pentru anul 2022,
în comuna Tomești, județul Iași.
Art.2. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6%, în comuna Tomești, județul Iași, a limitelor
minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice,
pentru anul 2022.
Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022 şi este aplicabilă în anul fiscal 2022.
Art.4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Tomești,
prin aparatul său de specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, Primarului comunei
Tomești, Instituției Prefectului Județului Iași, pentru controlul legalității actelor administrative, și se
aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina
de internet “comuna-tomesti.ro”.
Adoptată azi : 22.04.2021
Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general comună,
jr. Gabriel Mancaș
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