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              H O T A R A R E A   NR. 19 

                                                              din 23.04.2021 

Privind:  indexarea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Viziru, Judetul Braila, pentru anul 

2022. 

     Consiliul Local al Comunei Viziru, Judetul Braila, intrunit in sedinta Extraordinara la data 

de 23.04.2021; 

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2957 din 08.04.2021 iniţiat de către domnul ing. 

Dima Priceputu - Primarul Comunei Viziru, Judetul Braila, precum si raportul de specialitate nr 2957 

din 07.04.2021, întocmit de către Compartimentul Impozite şi Taxe Locale; 

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate, precum şi avizul de legalitate al Secretarului 

General al U.A.T. Comuna Viziru; 

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere : 

 art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 art. 491 şi art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 Datele oficiale privind rata inflatiei pentru anul 2020, publicate pe site-ul ministerului 

finantelor publice si comunicatul de presa nr.16/14.01.2021 al Istitutului National de 

Statistica privind rata inflatiei; 

 

In baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.c),  ale art.139, alin.(3), ale art.140 si cele 

ale art.196, alin.( 1 ), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare  

 

H O T A R A S T E : 

Art.1. Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale ale Comunei Viziru, Judetul Braila, pentru anul 

2022, care consta intr-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, cât şi 
limitele amenzilor pentru anul 2022, cu rata inflaţiei de 2,6 %.  

 
Art.2. Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale, 
cât şi prin site-ul oficial al Primăriei Comunei Viziru, Judetul Braila: www.primaria-viziru.ro. 

 

Art.3. Prezenta Hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul Secretarului Comunei Viziru, 

in termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Viziru, Compartimentului contabilitate, taxe, impozite 

si achizitii publice si Institutiei Prefectului Judetului Braila in vederea exercitarii controlului privind 

legalitatea. 
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