
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL  BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA  

H O T Ă R Â R E 
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 

  
Consiliul Local al Comunei Florica, judeţul Buzău, 
     Având în vedere: 
     - referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat la nr. 618/29.03.2021; 
     - raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat la nr.632/29.03.2021;  
     - avizul  comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Florica ; 
     -Prevederile art.1, art.2 alin(1) lit.h) precum si cele ale titlului IX Impozite si taxe 
locale din Legea nr. 227/2015, Codul Fiscal al Romaniei, cu completarile ulterioare; 
  -Prevederile art. 56 , art.120 alin(1) si art. 139 alin.2  din Constituția României , 
republicată, 
     - Hotararea Consiliului local nr. 39/24.11.2020 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2021; 
     - prevederile art.491 si art. 493 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu 
modificările si completările ulterioare ; 

-prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 5 alin. 1 si alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice cu modificările si completarile ulterioare, 

-prevederile H.G. nr .1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codul Fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare; 
     În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (4) lit. c) şi art.196 alin 1 lit.a) din OUG nr. 57 
/2019 privind Codul administrativ 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FLORICA 
H O T Ă R A Ş T E :     

         
                 Art. 1. Se aproba pentru anul 2022, indexarea impozitelor si taxelor locale 
datorate de persoane fizice si juridice, cât si  limitele amenzilor aplicate de organul fiscal 
local  in cazul persoanelor fizice si juridice, cu rata inflaţiei 2,6% , conform datelor 
institutului de statistică. 
                 Art. 2.Indexarea impozitelor si taxele stabilite prin prezenta hotărâre 
constituie venituri  proprii  ale Bugetului local al comunei Florica pentru anul 2022. 

        Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 si va sta la 
baza Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2022. 

 Art.4 Compartimentul  contabilitate  si taxe si impozite va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
   Art.5. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica 
Primarului comunei Florica si Institutiei Prefectului, in conditiile si termenele prevazute 
de lege. 



 
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Consilier  
Lupu Cristian 

                                                                                                                                 
Contrasemnează 

Florica 16.04.2021                                              Secretar general delegat comună,               
Nr. 21                                                                        Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Florica  in sedinta ordinara din data de 16.04.2021 cu 
respectarea prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de ___ voturi pentru, 
__ abtineri si__ voturi impotriva , din numarul total de ___consilieri in functie si ____ consilieri prezenti la sedinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


