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H O T A R Â R E  
 

privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale, precum şi a  taxelor 
speciale, pentru anul 2022 

 
 

Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău,întrunit în şedinţă ordinară, 
 

Având în vedere: 
-referatul  de aprobare a primarului  comunei Săgeata,judeţul 

Buzău,înregistrat subr nr. 1595 /19 martie  2021; 
 -raportul de  specialitate  întocmit de   biroul buget -contabilitate, impozite şi 
taxe locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare, înregistrat sub nr. 1584/ 19 
martie  2021; 
 -indicile preţurilor de consum , comunicate de Institutul Naţional de Statistică 
şi preluate ca atare  de pe website-ul  Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale  şi Administraţiei Publice,potrivit căreia rata inflaţiei 
pe anul   2020  a fost de 2,6 %; 
 -H.C.L. nr.31 /29.05. 2020  privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a  taxelor  speciale, pentru anul 2021, 
 Tinând  cont de   rapoartele de avizare  ale Comisiilor de specialitate  din cadrul 
Consiliului   local al comunei Săgeata,judeţul Buzău; 
 In conformitate cu : 
 -art.129  alin.(1), alin.(2), lit. b)  şi alin 4 lit.c)  din O.U.G.  nr. 57/2019 privind  
Codul adminsitrativ, 
 -art.489  , alin.(1) şi (2), art. 491 , alin.(1)   din Legea  nr. 227/2015  privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art.5 alin .(1) lit.a)  şi alin.(2),art. 16 alin.(2),  art. 20 alin.(1) lit.b), art. 27 din 
Legea nr. 273 /2006   privind finanţele  publice  locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-art.50  din O.U.G nr. 80/2013  privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ţinând cont  că  au fost  respectate  prevederile  art. 7  alin. 13  din Legea nr. 
52 /2003  privind transparenţa decizională   în administraţia pulică, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 



În temeiul   prevederilor art.  139, alin.(3) ,lit.c) şi ale  art. 196   , alin 1 ,lit.a) şi 
art.243, alin.(1) , lit. a) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul Admnistrativ cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
 
                    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
         Art.1 .Se aprobă   indexarea  impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pentru anul 2022, aplicabile la nivelul  comunei Săgeata, judeţul Buzău, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art2. Prezenta hotărâre  va sta la baza  hotărârii Consiliului local al comunei 
Săgeata, judeţul Buzău  ce se v-a  adopta  pentru stabilirea impozitelor şi taxelor   
locale precum şi a  taxelor speciale, pentru anul fiscal 2022. 
 Art.3.Aducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Săgeata, judeţul Buzău prin  biroul buget -contabilitate , impozite şi taxe 
locale, achiziţii publice, resurse umane şi salarizare din cadrul aparatului  de 
specialitate al   primarului  comunei Săgeata, judeţul Buzău; 
 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică  prin intermediul  secretarului   general 
delegat al comunei , în termenul prevăzut de lege ; 
  -Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău; 

-biroului buget -contabilitate  , impozite şi taxe locale, achiziţii publice, 
resurse umane şi salarizare 

  -respectiv pe site-ul oficial al comunei Săgeata,judeţul Buzău; 
 
               Presedinte de sedinta,  
                 
      Consilier , Nela Carmen   CRĂCIUN  

                                                                                                              
                                                                Contrasemnează,  

                                                                                                                                                                                              
Secretar general delegate :   

                                                                                                                             
                                                                                                             Elena PETRACHE  

 
       Săgeata , 23  aprilie  2021 

 Nr.12  
 

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în 
şedinţă ordinara din  23 aprilie  2021 conform prevederilor art. 139 alin.(1) şi alin.(3) 
lit.c) cu un număr de   10 voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 0 “abţineri”,  din numărul total 
de 13 consilieri locali în funcţie şi 10  consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 
 
 
	


