
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAILESTI  
 

HOTARARE 
privind indexare impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2022 la 

nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 
 Consiliul Local al comunei Mihailesti   
 Având în vedere:  

Ø referatul de aprobare a primarului comunei înregistrat sub nr. 819 din 
12.02.2021, prin care se propune indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022; 

Ø raportul de specialitate înregistrat sub nr.1586 din 19.03.2021 
Ø avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mihailesti; 
Ø Comunicatul de presa nr. 16/14.01.2021 al Institutului National De Statistica, 

iregistrat sub nr. 789/11.02.2021 prin care se comunica ca rata inflatiei pentru anul fiscal 
2020 este de 2,6%;  

Ø prevederile art. 491 alin 1 - 2 din Legea nr. 227/2015  privind  Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

Ø prevederile art. 129 alin. (2) lit. b in coroborare cu alin. 4 lit. c, art 139 alin 3 
lit. c din Ordonanta de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare 

In temeiul art.196 alin.1, lit.a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
          Art.1.(1) Pentru anul fiscal 2022, impozitele si taxele locale datorate de 
contribuabili, persoane fizice si juridice care constau într-o anumită sumă în lei sau care 
sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se indexeaza cu rata inflatiei de 2,6% 
fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice 
stabilite pentru anul fiscal 2021.  
                 (2) Exceptie de la prevederile alin. (1), sumele pentru autovehiculele de 
transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone precum si 
combinatii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere, de transport de 
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, prevazute la 
art.470 alin 5 si alin 6 din Legea 227/2015 - Codul fiscal, se indexeaza anual in functie de 
rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui 
an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri.                                                                                                                              

Art.2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate, impozite si taxe locale, 
achizitii publice, urbanism si amenajarea teritoriului va duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art.3. Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Viorel BURLACU 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 
Mihăileşti                                             Violeta – Adelina TUDOSE 
14.04.2021 
Nr.23 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta  ordinara din data 
de 14.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 11 consilieri prezenţi la şedinţă.  


