
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

HOTĂRÂREA   NR. 28 / 2021 
privind indexarea cu rata inflației a  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

fiscal 2022  
 

 Consiliul Local al Comunei Beriu , judetul  Hunedoara, întrunit în ședința ordinară 
din data de 27.05.2021;   

Luând act de: Proiectul de hotărâre nr. 29 din 10.05.2021 și  Referatul de aprobare al   
primarului comunei Beriu , jud Hunedoara inregistrat cu nr 42/ 29/ 10.05.2021 ;  Raportul de 
specialitate nr.43/29 din 21.05.2021  al compartimentului buget contabiliatate ; În baza avizul 
comisiei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 înregistrat în ședința comisiei 
din 26.05.2021;  

Vazând rata inflatiei pentru anul fiscal 2020 de 2, 6 % comunicată pe site-ul oficial al 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ce 
se va aplica pentru anul fiscal 2022;  
            In conformitate cu  prevederile Titlului   IX, Capitolul X , art 491 din Legea nr. 
227/2015,   Legea privind  Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;    
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile art. 7 alin.(13)  din Legea  nr.52/2003 privind transparenta decizională în 
administratia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c.)și art. 139 alin. (3)lit. c) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

Art.1. Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor  și taxelor  locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, 
precum și  limitelor a limitelor amenzilor care se fac venituri la bugetul local, aplicabile în anul 
2022, cu rata inflaței de 2,6 %. 
 Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venituri 
proprii ale Bugetului local al comunei Beriu  pe anul 2022. 

Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 2022 . 
Art.4. Hotărârea se poate contesta in termenul si  potrivit Legii contenciosului 
administrativ,  Legea nr.554/2004,  cumodificarile si completarile ulterioare 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Beriu, Instituţiei 

Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului comunei Beriu, compartimentului buget contabilitate- 
impozite si taxe si se aduce la cunostința publică prin afisare şi publicarea pe pagina de internet 

wwwprimariaberiu.ro, secțiunea Monitor oficial local.  
Beriu, 27.05.2021 

           Contrasemnează   
Preşedinte de şedinţă      Secretar  general  
Daniel-Aurel PIPA        jr. Ionela  FIRIDON  
 
Hotărâre  adoptată cu majoritate absolută 
Total consilieri locali: 13  prezenți 13   Vot deschis.   
pentru: 13   împotriva: 0     abțineri: 0 


