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CONSILIUL LOCAL TITE$TI
JUDETUL ARGES
0218/29r.0I2. C.

F.,l9I9.ll. r:-n,cil: prnuri.ritcsti.alv.Im.mr

PROIECT

Avizat,
Secretar general,
Po$taliu Adriana

Judepl Argeg
Consiliul Local Tile$ti

'

HoTARARE
privind indexarea impozitelor $i taxelor locale pe anul 2022

tt

Consiliul Local al comunei Jileqti, judeJul Argeg, intrunit in gedinld publicd
ordinard, avdnd in vedere:
- Referatul de aprobare al domnului primar, iniliatorul proiectului;
- Raportul de specialitate intocmit de c6tre Compartimintul Taxe qi impozite
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
consiiiului local;

-

art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modific6rile

si

completdrile ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin.2 lit.b) gi alin. 4 lit c) din OUG nr. 5712019 privrnd
Codul Administrativ, cu modificarile fi completerile ulterioare:
In temeiul prevederilor art. IJ9 coroborat cu art. t96 alin. (l) lit. a) din OUG
nr. 5712019 privind Codul Administrariv.
HOTAR,{$TE
1,,-!mpozitele ;i texele locale stabilite in baza hotdr6rii ,r. 54
,de l1*Ar,l:
.Lli. A,4C privind impozitele qi taxele
pe

din dutu

locale
anlJ ZO2l si care constau intr_o
anumitd sumA in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, se
indexeazd linAnd cont de rata inflaliei pentru anul fiscal 2020 de 2.6 %o.
Ar\,2. Prin execepfie de la prevederile art. I sumele prevezute in tabelul de la
art 470 alin. (5) !i (6) din Codul Fiscal, cu modificdrile qi completnrile ulterioare
se
indexeazd anual in func1ie de rata de schimb a monedei euro in vigoare
in prima zi
lucrdtoare a lunii octombriea fiecdrui an gi publicatd in Jumalul Uniunii Europene
9i
de nivelurile minime prevezute in Directiva rg99r62/cE de aplicare ra vehiculele
grele de marfr pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei
euro gi nivelurile minime, exprimate in euro, previzute in Directiva lggg/|ZlcE
de
aplicare Ia vehiculele grele de marE pentru utilizarea anumitor infrastructuri se
comunicd pe site-urile oficiale ale Ministerului FinanJelor publice qi Ministerului
Lucrdrilor Publice, Dezvolt6rij gi Administraliei.
Art. 3. Sumele indexate conform art. I qi art. 2 se aplici in anul ftscal 2022.
Art,4. Prevederile prezentei hotdriri vor duie la indeplinire de c6tre
Compartimentul Taxe qi Impozite.
Art.s. Prezenta hotirAre va comunica, prin grija secretarului general al
comunei, Primarului comunei, Compartimentului Taie gi Impozite qi Instituliei
Prefectului - Judelul Arge$ pentru exercitarea controlului de legalitate.
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