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HOTĂRÂREA NR. 20/2021 
privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 2022 

 

Consiliul Local al Comunei Balsa, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 22 

aprilie 2021; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/50/26.02.2021, la proiectul de 

hotărâre nr. 14/26.02.2021, prin care se propune indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul fiscal 

2022; 

- Rata inflației pentru anul 2020, de 2,6%, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei; 

- Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Balşa nr. 2055/51/26.02.2021; 

- Avizul favorabil nr. 2055/89/13.04.2021, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balşa; 

În conformitate cu prevederile Titlului IX, Capitolul X, art. 491, alin. (1) și (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Titlului IX din Hotărârea 

Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, modificată şi completată ulterior; 

Ținând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților administrației publice de a 

informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (1) și alin. 

(3), lit. c) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, pentru anul 

fiscal 2022, se indexează cu 2,6% reprezentând rata inflației aferente anului 2020, față de impozitele şi 

taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice, pentru anul fiscal 2021, așa cum au fost 

aprobate de către Consiliul Local al comunei Balșa prin Hotărârea nr. 46/2020. 

Art.2. Impozitele și taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venituri proprii ale 

bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022. 

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. 

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului adminisrativ 

financiar-contabil, Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare. 
 

Balşa la 22 aprilie 2021 

                                                                   Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Preşedinte de ședinţă                                                                              Secretar general,                                                                                                                                                                                                                       

                Murg Roman                                                                       Jr. Tătulea Silviu-Petru                                                                                                  

                                   
 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 22 aprilie 2021, sistem de 

vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  
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