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     JUDEȚUL   IALOMIȚA 
        COMUNA DRIDU 
 
        Nr. 1647/23.03.2021 
 

Raport de specialitate 
 

privind aprobarea impozitelor Кi taxelor locale, precum Кi a taxelor speciale pentru anul 2022 
 
 

Potrivit art. 491 alin. 1) si alin. 2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările Кi completările ulterioare: “(1) 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, 
sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând 
cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi ținisterului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Sumele 
indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal 
următor.” 

 
           Având în vedere datele comunicate de Institutul National de Statistica, conform adresei nr. 
218/14.01.2021, rata inflatiei pentru anul 2020 este de 2,6 %. 
 

Лinând cont de cele mai sus menМionate, Consiliul Țocal are competenМa de a stabili cota 
impozitelor Кi taxelor procentuală sau în sumă fixă, astfel încât pentru anul 2022, propun spre 
aprobare indexarea cu rata inflaМiei de 2,6 % a valorilor impozabile, impozitelor si taxelor 
locale conform Anexei 1 la proiectul de hotărâre.În acelaКi sens sunt supuse indexării Кi sumele 
reprezentând limitele amenzilor contravenМionale, astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) 
din Codul fiscal. Prin excepţie sumele prevăzute în tabelele prevăzute la art. 470 alin. (5) şi (6) 
se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare 
a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în 
euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale ținisterului Finanţelor 
Publice şi ținisterului Țucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, drept pentru care la 
data prezentă aceste rămân nemodificate. 

 
Subliniem faptul că, în ceea ce priveКte stabilirea sumelor indexate s-a Мinut seama de 

prevederile pct. 11 lit. n) din Capitolul I al Titlului IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Țegii nr. 227/2017 privind Codul fiscal, cu modificările Кi 
completările ulterioare, conform cărora 

 
“n) rotunjire - operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără 
subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin 
majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. 
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Reguli de rotunjire: 
(i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; 
(ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale; 
(iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;(iv) în cazul majorării 
impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită conform art. 
489 din Codul fiscal;  
(iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora 
stabilită conform art. 489 din Codul fiscal;” 

 
Precizăm faptul că la sfârКitul anului se va iniМia un nou proiect de hotărâre prin care se 

vor stabili impozite Кi taxe locale pentru anul 2022, urmând ca la stabilirea cuantumului 
acestora să se Мină seama de prezenta indexare. 

 
FaМă de cele prezentate: 
 

- În baza dispoziМiilor art. 87 alin. (3) Кi (4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) Кi alin. (4) lit. 
c) din OrdonanМa de UrgenМă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările Кi 
completările ulterioare, 

- În conformitate cu art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. 
a), art. 197 alin. (4) Кi art. 198 din OrdonanМa de UrgenМă nr. 57/2019 privind Codul 
administrative, cu modificările Кi completările ulterioare, 

vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor Кi taxelor locale, 
precum Кi a taxelor speciale pentru anul 2022. 

                                                                                            
 

 

 

 

Șef birou buget-contabilitate, 

  Dumitrescu Luminița 



   
   
     JUDETUL   IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL DRIDU  
 
    Nr. 1650/23.03.2021 
 
 

Referat de aprobare 
 

privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 
 
 

In temeiul art. 87, alin. 3, art. 129, alin. 4, lit. c, art. 139, alin. 3 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, consiliul local stabileste 
si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii. 

 
Avand in vedere referatul de specialitate al Biroului Buget-contabilitate cu privire la 

indexarea impozitelor, taxelor locale conform art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, propun Consiliului Local Dridu sa adopte hotararea privind indexarea impozitelor si 
taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022, cu cota de 2,6 %. 

 
Prin excepţie sumele prevăzute în tabelele prevăzute la art. 470 alin. (5) şi (6) se 

indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a 
lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în 
euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor 
Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, drept pentru care la 
data prezentă aceste rămân nemodificate. 
 

Potrivit adresei nr. nr. 218/14.01.2021 comunicate de Institutul National de Statistica , rata 
inflatiei pentru anul 2020 este de 2,6 %. 

 
           La sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale 
aferente anului 2022, la stabilirea acestora urmând să se țină seama și de această indexare. 
 
           Tinand cont de cele prezentate mai sus, propun  spre analiza si aprobare Consiliului 
Local al Comunei Dridu proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, 
pentru anul 2022. 
 
 
 

Primar, 
Dumitru Lucian 
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