
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                          

                                             PROIECT DE    H O T Ã R Â R E
                     privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022

 Consiliul local Moviliţa,  judeţul Ialomiţa întrunit în şedinţă de lucru din data de   ............. 
Avand in vedere ;
- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.  .....
-adresa Direcției Județene de Statistică Ialomița înregistrată sub nr.  .......
- HCL nr. 13/28-05-2020 cu privire la  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2021    
-HCL nr. 4/11-01-2018 prin care au fost stabilite cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 
20%   
  si la impozitul si taxa unui teren amplasat in extravilan de 25%,
- Examinând:
- raportul compartimentului de specialitate  nr.  ........
 - avizul comisiei de specialitate  nr. ........
-In conformitate cu;
 -art.27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata .
 -prevederile art  491 din  Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată.

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. c) din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                                     H O T Ã R Ã Ş T E :
Art .1   Se indexează impozitele şi taxele locale pentru anul 2022 cu 2,63% ,reprezentând rata 
inflației   
               a anului fiscal anterior,  conform anexelor I-VIII care fac parte integranta din prezenta  
                hotarare:
Art .2  Se  mentin cotele aditionale stabilite conform HCL nr.4/11-01-2018 prin care au fost 
stabilite 
             cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 20% și la impozitul si taxa unui teren  
              amplasat in extravilan de 25%,
Art .3 Urmărirea, încasarea si executarea silita precum si utilizarea sumelor încasate se 
              realizeaza conform regulamentului  și a prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de 
              procedura fiscala .
Art.4  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre care  
            va   fi  comunicată prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului judeţului  
            Ialomiţa în vederea  verificării  legalitătii şi se aduce la cunoştinţã publicã prin afișare la  
             afisierul primăriei.
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