ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA BUDA
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Consiliul Local al Comunei Buda Judetul Bu.zau :,
Avand in vedere urmatoarele:
- referatul compartimentului de specialite, inregistrat sub nr. 1518/30.03,2021 s1
Comunicatul Institutului National de Statistica;
- referatul de aprobare prezentat de domnul TUDOSE ION, primar al Comunei Buda
inregistrata sub nr.32/30.03.2021;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 33/30.03.2021;
- prevederile art.4 si art.9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199 / 1997 ;
- prevederile art.491 si art.493 din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.5 alin.2 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile ulterioare;
- raportul comisiilor de specialitate reunite din cadrul Consiliului Local Buda ;
În temeiul art 196 alin 1 lit b din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 privind Codul
Administrativ
H OTARAS TE:
Art. l. Se aproba pentru anul 2022 indexarea impozitelor si taxelor locale,care constau
intr-o anumita suma in lei ,cat si limitele amenzilor ,cu rata inflatiei de 2,6 %.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza domnul TUDOSE
ION, primarul Comunei Buda, Compartimentul finanicar-contabil, impozite si taxe,
precum si celelalte compartimente din cadrul Primariei Comunei Buda
ART.3. Secretarul general al unitatii administrativ- teritoriale va comunica prezenta
hotarare persoanelor si institutiilor interesate
Presedinte de sedinta
Contrasemnează.:
Secretarul general al U.A. T.
NR. J/__/22.04.2021
Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Buda in sedinta ordinara din
22.04.2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin 1) ,2) sau3) din Ordonanta de Urgenta nr.
57 /2019 privind Codul Adn1inistrativ, cu un nurnar de/Lvoturi „ pentru r-,--"contra"__:," abtineri din
numarul total de 11 consilieri in functie si _Jj___ consilieri prezenti la sedinta .

