PROIECT
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com

H O T A R A R E A NR. __
din _______________ 2021 .
privind : stabilirea taxelor si impozitelor locale la nivelul comunei Foltesti,
judetul Galati, pentru anul fiscal 2022.
________________________________________________________________________________
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi –primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 6638/28.10.2021.
Consiliul local al comunei Foltesti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara
din _________.2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare, inregistrat sub nr. 6639 din 28.10.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate a compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 6734 din
02.11.2021.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate .
In baza prevederilor titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata
inflației de 2,6 %”.
Avand in vedere prevederile art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare .
Ţinând cont de prevederile art.129 alin. (2) lit. “b”, precum si ale alin.(4) lit.” c”
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
În temeiul art.139 alin.(3) lit.c din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.
HOTARASTE

:

Art.1. – (1) Se stabilesc taxele si impozitele locale la nivelul comunei Foltesti,
judetul Galati, pentru anul fiscal 2022, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare care
constituie parte integranta din aceasta .
(2) Taxele prevazute la art. 1 alin.(1) sunt indexate de la 01.01.2022 cu
rata inflatiei de 2,6 % .

Art.2. – Bonificatiile acordate contribuabililor pentru plata cu anticipatie a
impozitelor locale, se stabilesc dupa cum urmeaza :
a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10 % ;
b) in cazul impozitului pe teren, la 10 % ;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10 % .
Art.3. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2022, data cand se
abroga si prevederile H.C.L. nr. 11 din 23.12.2020.
Art.4. - Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului Galati in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin
grija secretarului comunei, iar de indeplinirea prevederilor raspunde primarul
comunei Foltesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
PRIMAR

NR. 6639/28.10.2021.

REFERAT DE APROBARE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR
SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL COMUNEI FOLTESTI, JUDETUL
GALATI, PENTRU ANUL FISCAL 2022.

Prezentul proiect de hotarare a fost initiat conform
prevederilor art.136 alin(1) din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ si ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal.
Conform art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare : „impozitele
şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile
legii”.
Taxele si impozite locale sunt prevazute in anexa nr.1 la
prezentul proiect de hotarare si sunt cele stabilite prin codul fiscal .
Proiectul de hotarare astfel initiat va fi supus aprobarii in
sedinta ordinara a Consiliului local din luna Decembrie 2021 .

PRIMAR,
MORARU LAURENTIU GIGI
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
PRIMAR

Compartimentul financiar contabil,
impozite si taxe

NR. 6734/02.11.2021.

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR
SI TAXELOR LOCALE LA NIVELUL COMUNEI FOLTESTI, JUDETUL
GALATI, PENTRU ANUL FISCAL 2022.

Prezentul proiect de hotarare a fost initiat de dl primar,
conform prevederilor art.136 alin(1) din OUG 57/2019 privind
Codul administrativ si ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal.
Conform art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare : „impozitele
şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile
legii”.
Taxele si impozite locale sunt prevazute in anexa nr.1 la
prezentul proiect de hotarare si sunt cele stabilite prin codul fiscal .
Proiectul de hotarare este legal initiat si este de competenta
Consiliului local sa aprobe proiectul de hotarare .

INSPECTOR ,
DANAILA MIHAELA

