ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI GENERAL BERTHELOT
localitatea General Berthelot Nr.30, Cod Postal 337235
Telefon: 0254770531;

Fax: 0254770515;

e-mail: berthelot2004@yahoo.com

HOTARAREA

Nr. 30 I 2021

*======================*
privind indexarea nivelurilor impozitelor $i ta:xelor locale si a limitelor amenzilor pentru anul 2022
Consiliul Local al Comunei General Berthelot, judetul Hunedoara, intrunit in sedinta ordinara din
data de 22 aprilie 2021;

Luand act de:
Referatul de aprobare a primarului comunei General Berthelot, jud Hunedoara
inregistrat &lb nr. 41145/01.04.2021; raportul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului
de specialitate al primarului, , inregistrat sub nr. 41146/01.04.2021;
Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 11/23/2021, privind indexarea nivelurilor impozitelor si
taxelor locale si a limitelor amenzilor pentru anul 2022 si Avizul consultativ al Comisiei de specialitate
pentru programe de dezvoltare economico - sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si
privat al comunei agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; inregistrat sub
nr. 45/17 /21.04.2021;
in temeiul prevederilor:
- art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale. adoptata la Strasbourg pe data de
15octombrie1985 si ratificata prin Legea nr, 199/1997:
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia
Romaniei. republicata:
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil. republicata. cu modificarile
ulterioare:
- art. 5 lit. j) si lit. x) si art. 87 din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul adrninistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare:
- art. 5 al in. ( l) lit. a) si alin. (2). art. 16 al in. (2), art. 20 alin. (l) lit. b) si art. 27 din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare:
- art. I. art. 2 alin. (1) lit. h), precum si prevederile Titlului IX "lmpozite si ta:xe locale"
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. cu modificarile si completarile ulterioare:
Tinand seama de rata inflatiei pe anul 2020, afisata pe site-ul Institutului National de
statistica, conform careia rata inflatiei pentru anul 2020 este de 2,6 %;

Luand In considerare unul dintre scopurile asigurarii autonomiei locale care are la baza
dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor adrninistratiei publice locale de a institui si de a
percepe impozite si ta:xe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finantarea
activitatilor stabilite in competenta lor. pe de o parte. precum si de conditiile locale specifice
zonei, pe de alta parte.
Respectand dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica. republicata.
In temeiul dispozitiilor art. 129, alin.(2), litera "b" ,alin.(4) lit. "c" si art. 196, alin. (1), lit.
"a" si art. 243, alin.l, lit."a", din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ;

HOTARA$TE

Art.J. (1) Pentru anul fiscal 2022, impozitele
si taxele locale
datorate de
contribuabili, persoane fizice si juridice, se indexeaza cu 2,6 % . fata de impozitele si taxele
locale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2021, asa cum
au fost aprobate prin Hotararea Consiliului local al comunei General Berthelot nr. 58/2020.
(2) Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 2,6 % a limitelor amenzilor prevazute la art.
493 alin. (7) din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.2. Irnpozitele ~i taxele locale stabilite prin prezenta hotarare. constituie venituri
proprii ale Bugetului local al comunei General Berthelot
pe anul 2022.
Art.3•. Prezenta hotarire intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2022.
Art.4. Prezenta hotarare se poate contesta de cei interesati in termenul si in conditiile stabilite
de Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, la Tribunalul
Hunedoara.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Hunedoara, primarului
comunei, Compartimentului financiar contabil ~i se afiseaza la avizierul ~i pe siteul primariei prin grija
secretarului.
General Berthelot la 22 aprilie 2021
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