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Referat de aprobare 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării sumelor prevăzute la art. 
470 alin (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 actualizată, în funcției de rata de schimb a 
monedei euro în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021, publicată în 

Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 
aplicare a vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, 

   
 
         În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta inițiem Proiectul de 
hotărare privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata 
inflației de 2,6 % și indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut l art. 470 alin (5) și (6) 
din Legea nr 227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro de 4,9470 în 
32 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021 și publicată în Jurnalul Uniunii 
Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehicule 
grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, bazându-se pe următoarele: 
  

Motive: 
 

           În fapt, arătăm că a fost publicat pe site - ul Ministerului dezvoltării, Lucrării Publice și 
Administrației, Comunicatul de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutului Național de Statistică, 
conform căruia rata inflației pentru anul 2020 este de 2,6% și rata de schimb a monedei euro 
este de 4,9470 lei conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 
2021 și faptul că scopurile autonomiei locale are la bază dreptul să instituie și să perceapă 
impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența autorităților locale. 
         
           În preambulul proiectului de hotărare am invocat prevederile: 

- Art. 56, art. 120 alin (1) și (2) și art. 139 alin(2) din Constituția Romaniei, republicată; 
- Art. 4 și art 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg, la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- Art. 7 alin (2) din Legea nr 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- Art. 5, alin 1, lit a și alin (2), art. 16 alin(2) alin (1) lit b), art. 30 și art. 76 alin (2) și 

(30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 



- Art. 1, art. 2 alin (1) lit. h), precum și cele ale titlului IX, Impozit și taxe locale din 
Legea 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărarea nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2016 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărarea Consiliului Local al comunei Jijila nr 20/27.04.2018 privind stabilirea 
pentru anul 2019, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele 
amenzilor prevăzute la art. 493 alin (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 actualizată, cu 
rața inflației de 1,3 %; 

- Hotărarea Consiliului Local al comunei Jijila nr. 35/30.05.2019 privind aprobarea 
indexării impozitelor și taxelor local, pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6%; 

-  Hotărarea Consiliului Local al comunei Jijila nr 10/26.05.2020 privind aprobarea 
indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%. 

 
  În ceea ce privește propunerea noastră cu privire la obiectul reglementării, din analiza 
părții dispozitive se poate observa, că acesta conține 4 articole, dintre care art.1 cuprinde 
dispoziții de fond stabilind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020 cu rata 
inflației de 2,6% și actualizată, și indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 
alin (5) și (6) din Legea nr 227/2015 actualizată, în funcție de rata de schimb a monedei euro 
de 4,9470 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021 și publicată în Jurnalul 
Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, 
 

În drept, invocăm prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, precizează ,,(1) În cazul cărui impozit sau oricărei taxe 
locale, care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite 
sume de lei, sumele stabilite se indexează anual, pană la data de 30 aprilie, de către consiliile 
locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale 
ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene” și 1) prin excepție de la prevederile alin (1) sumele prevăzute 
în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) și (6) se indexează anual  în funcție de rata de schimb a 
monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în 
Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 
aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.” 
 
 Ținand cont de motivele sus prezentate, respectiv de competența decizională a 
Consiliului Local al Comunei Jijila în această privință, propunem aprobarea indexării 
impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6% și indexarea sumelor 
prevăzute în tabelul din art. 470 alin (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 actualizată, în funcție 
de rata de schimb a monedei euro de 4,9470 lei în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 
octombrie 2021 și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în 
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri, 
  

 
 

Inițiator;                                              
Primar, 
 Costică Deacu 
 

Întocmit; 
Inspector, 

Bejenaru Valerica 


