
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 26 /2022      
Privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

Consiliul local al comunei Valea Crișului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 28.04.2022
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Valea

Crişului privind necesitatea indexării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023;
Văzând  rapoartele  compartimentului  de  contabilitate,  a  comisiei  pentru  activităţi

economico-financiare, avizul secretarului general al comunei Valea Crişului;
Văzând îndeplinirea procedurilor  de transparenţă  decizională  prevăzute  la  art.7  din

Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
în conformitate cu prevederile art.491 şi art.493 alin. (7) din Legea nr.227/2015 privind

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. “b”, art.129 alin.(4) lit.”c”, art.139 alin.(3)

lit.”c” şi art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Impozitele şi taxele locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi amenzile prevăzute la art. 493 alin. (3) şi
alin (4) din Codul fiscal se indexează cu 5,1 %, reprezentând rata inflaţiei pentru anul fiscal
2021,  comunicată  pe  site-ul  oficial  al  Ministerului  Finanţelor  Publice  şi  al  Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Art.2. Sumele indexate conform art.1 sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile
impozabile,  impozitele  şi  taxele  locale,  alte  taxe  asimilate  acestora  şi  amenzile,  anexă  la
prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, şi se aplică în anul fiscal 2022. 

Art.3. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul
comunei  Valea  Crişului  şi  Compartimentul  financiar-contabil,  impozite  şi  taxe  din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 28.04.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ
                 Secretar general al comunei

    KÖLTŐ Attila-Kázmér                                             PANAITE Ana-Diana
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