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PROIECT DE HOTARARE 
              Privind : indexarea impozitelor Юi taxele locale pentru anul fiscal 2023; 

 
Consiliul local al comunei Ulmu, judetul Braila intrunit in sedinta ordinara la data 

de  27 mai 2022;  
 Vazand referatul de necesitate al primarului Comunei Ulmu, 

Avand in vedere referatul intocmit de catre compartimentul de specialitate din 
cadrul Primariei Ulmu; 

Raportul de avizare al comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In baza ratei infla܊iei pentru anul 2021 de 5,1% comunicată de către Institutul 

Na܊ional de Statistică, conform Comunicatului de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului 
Naаional de Statistică coroborata cu prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum ܈i pe 
cele ale titlului IX-art. 491, art. 493 alin.(3) úi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările ܈i completările ulterioare si cu prevederile art. 38 alin.2, art. 162, art 
185 alin.1 lit a) si alin.6, art. 266 alin.6 ܈i art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările ܈i completările ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, corroborate cu cele al H.G. nr. 1/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificăULOH� �L܈ FRPSOHWăULOH� XOWHULRDUH, precum si cu cele ale Ordonan܊ei de urgen܊ă a 
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ܈i completările 
ulterioare 

In completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Ulmu nr. 33 din 26 
noiembrie 2021 privind stabilirea impozitelor ܈i taxele locale, pe anul 2022; 

Potrivit  prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) ܈i alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) 
lit. b), art. 27, art. 30 ܈i art. 761 alin. (2) ܈i (3) Legii nr. 273/2006 privind  finantele publice 
locale��FX�PRGLILFăULOH�úL�FRPSOHWăULOH�XOWHULRDUH� 

In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de 
interes public, cu modificarile si completarile ulterioare 

In  temeiul  art. 129 alin. (1) ܈i alin. (2) lit. b), alin. 4 lit.c), art. 139 alin. 1, alin.3, lit. 
c) ܈i celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
H O T A R A S T E: 

 

 Art. 1 ± Se aprobă indexarea cu rata infa܊iei de 5,1% a impozitelor si 
taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe 
baza unei anumite sume în lei, cât ܈i limitele amenzilor care fac venit la 
bugetul local al comunei Ulmu pentru anul fiscal 2023. 
           Art. 2 ± Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023 ܈i 
va completa Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor ܈i 
taxelor locale aferente anului 2023. 



           Art. 3 ± Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, 
va fi adusa la cunostinta publica VL�FRPXQLFDWD�FHORU�LQWHUHVDWL�úL prin aILúDUH�
OD�VHGLXO�LQVWLWXWLHL��SUHFXP�úL�SH�SDJLQD�GH�LQWHUQHW�www.primariaulmu.ro 
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