
 

ROMANIA 

JUDETUL  BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.  22 DIN 21.04.2021 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a amenzilor,  

pe baza ratei inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 21.04.2021;                   

         Având în vedere:   

         - Raportul înregistrat la nr. 92/08.04.2021, întocmit de Dna referent Mardare Loredana-Oana –

Compartiment Financiar-Contabil și Achiziții Publice, în care sunt prevăzute condițiile și necesitatea 

indexării impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și a amenzilor, pe baza ratei 

inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, Județul Bacău; 

         - Referatul înregistrat la nr. 93/08.04.2021, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, privind indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate 

acestora și a amenzilor, pe baza ratei inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești; 

         - Comunicatul de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutultui Național de Statistică, conform căruia 

rata inflației aplicabilă în anul 2022 este 2,6%, raportată la anul 2020; 

         - prevederile H.C.L. Oncești nr. 58/28.12.2020 privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale 

aplicabile în anul 2021 la nivelul Comunei Oncești și  aprobarea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitele si taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzi, care se 

indexeaza anual pe baza ratei inflatiei; 

         - prevederile art. 491 din Cap. X și ale art. 493, alin. (7) din Cap. XI ale Titlului IX din Legea    

nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile Titlului IX din H.G. nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 101, 102
 
și respectiv, 103

 

din 21.04.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  prevederilor  art. 129,  alin. (2),  lit. b) și alin. (4), lit. c), ale art. 133, alin. (1), ale       

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196,  alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) si (4) și ale 

art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă S T E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora și             

a amenzilor, pe baza ratei inflației aplicabile în anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, Județul 

Bacău, aceasta fiind 2,6%, raportată la anul 2020. 

         Art. 2 - Prezenta hotărâre intra in vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, in conditiile 

legii si se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate potrivit 

competentelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncesti, precum si Institutiei Prefectului 

Județului Bacău in vederea verificării legalității.          

         Art. 3 – Funcționarii din cadrul Compartimentului Fianciar-Contabil și Achiziții publice din 

aparatul de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

         Art. 4 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

extraordinară, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 10 voturi ,,pentru”, _-_ voturi ,,împotrivă” şi 1(unu) ,,abţineri”  

din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

         PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                           CONTRASEMNEAZA, 

               CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL, 

              DIMOFTE VERONICA                                       OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 


