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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale comunei Bogdand pe anul 2022 

 
Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________; 
           Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 340/SG/07.04.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 
           Ținând cont de: 
- Art. 5 alin. 1 și alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b), art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h), art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
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; 
- Hotărârea nr.  48/2019 a Consiliului Local Bogdand privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 
pentru anul 2020 
- Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare;  
           În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b) coroborat cu art. 4 lit. c) ale art. 139 alin 1, precum și 
ale art 196 alin (1) lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.- Se aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6 % a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 
Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 și stabilește impozitele și taxele locale 
pentru comuna Bogdand conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

Art.3. – Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei Bogdand, în 

termenul prevăzut de lege:  
- Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;  
- Compartiemntului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Bogdand; 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
BOJAN AUREL 

L.S 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul 
Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.340/SG/07.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale comunei 
Bogdand pe anul 2022 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin (1) și (2)  din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a Proiectului de 
hotărâre a Consiliului Local  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale comunei Bogdand 
pe anul 2022. 

Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au fost 

adoptate noile reglementări în materie fiscală, inclusiv la nivel local. Astfel, în Titlul IX din actul normativ 

mai sus menționat, sunt prezentate impozitele și taxele locale așa cum acestea au fost stabilite de către 

legiuitor. 

 În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale, anumite valori au fost stabilite însăși prin 

Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote procentuale, lăsându-se la latitudinea 

consiliilor locale, stabilirea valorilor între limitele prevăzute de lege. 

 Se propune ca la nivelul Comunei Bogdand, indiferent de modul de determinare a obligațiilor fiscale, 

valorile impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu un procent de 2,6%, respectiv indecele de 

inflație stabilit pentru anul 2020, în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 Dacă hotărârea Consiliului Local nu este adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 

exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul 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 ori se determină prin 

aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de 

specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit 

prevederilor art. 491 alin. 1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 Ca urmare a celor precizate mai sus, în temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ s-a procedat la promovarea proiectului de hotărîre privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale ale comunei Bogdand pe anul 2022, în forma prezentată   

 
PRIMAR 

BOJAN AUREL 


