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RAPORT DE SPECIALITATE 
cu privire 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 temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6% 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 
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, 

Facem următoarele observații: 
Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor 

locale, pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6% 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 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 conformitate cu art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Din conținutul actului de motivare, respectiv al referatului de aprobare elaborat de 
Primarul comunei Jijila, în calitate de inițiatorul proiectului de hotărâre, identificăm ca motive 
de fapt situația următoare: 

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. 

Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm că inițiatorul a invocat 
prevederile legale ale art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, care 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 de nivelurile minime, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare 
la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.” 

Din aceste considerente, văzand și motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 
fundamentat juridic.  

În ceea ce privește conținutul normativ al proiectului de hotărare, observăm că acesta a  
respectat atat cerințele de formă, cat și cerințele de fond, iar normele inițiate prin acesta se 
integrează în ansamblul legislației și nu conține soluții care ar contraveni cu actele pe baza și 
în executarea cărora urmează să fie aprobată. 

În concluzie, ținând cont de competența materială și teritorială a Consiliului Local al 
Comunei Jijila, propunem admiterea proiectului în forma inițiată. 

 
 
 
 
 
 

 
Întocmit, 
Inspector, 

Valerica Bejenaru 
 


