
ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA VICTORIA 

Nr. 7090/18.11.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2022 

 

 

Consiliul Local al Comunei Victoria; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 7090/18.11.2021 inițiat de primarul 

comunei Victoria, referatul de aprobare al primarului nr. 7165/22.11.2021 și raportul compartimentului taxe 

și impozite locale nr. 7166/22.11.2021; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 84 alin. (3), art. 87 alin. (1), alin. (3) și alin. (4), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30, din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Titlui IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, modificată și completată; 

- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări 

prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Sectiunea a IV-

a Rețeaua de localități; 

- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului 

de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

- art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică;  

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), alin. c), art. 139, alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

PROPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă impozitele și taxele locale care se vor aplica începând cu 01.01.2022, conform 

anexelor 1 - 6, parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 

2022 vor fi indexate cu rata inflatiei de 2,6% . 
Art. 3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Compartimentul 

impozite și taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Victoria. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată către Primarul Comunei Victoria, Compartimentului 

impozite și taxe locale, Instituției Prefectului Județului Iași și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare. 

 

 
Inițiator, Primar                  Avizat pentru legalitate,                              
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