
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 

Nr. 1795/14.04.2022 

 

ANUNŢ 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică și art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, secretarul general al comunei Nicșeni, în vederea consultării 

cetățenilor, aduce la cunoștința publică următorul 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale 

care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe 

baza unei sume în lei, precum şi actualizarea limitelor amenzilor 

stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, 

opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de hotărâre 

până la data de 28.04.2022, ora 09.00, în atenția secretarului general 

al comunei, la sediul primăriei comunei Nicșeni, strada Principală, nr. 

56, sau la adresa de e-mail primaria_nicseni@yahoo.com. 

 

 

Secretar general al comunei 

Diac-Milatinovici Lucian 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI, COMUNA NICŞENI 

CIF: 3372122 

e-mail: primaria_nicseni@yahoo.com; telefon/fax: 0231539530 

 
Nr. 19/14.04.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, precum şi actualizarea limitelor 

amenzilor stabilite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 28.04.2022,  

 

 

urmare a  raportului de specialitate nr. 1772/13.04.2022, 

analizând referatul de probare al iniţiatorului proiectului nr. 1794/14.04.2022, 

urmare a avizului comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 491 alin. 1-2, art. 493 alin. 7 - titlul IX - 

Impozite şi taxe locale din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX - Impozite şi taxe 

locale din  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobate 

prin HG nr. 1/2016, art. 5 alin. 1 lit. a, alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, art. 56, art. 120 alin. 1, art. 139 alin. 2 

din Constituția României, art. 27, art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, art. 7 alin. 2 Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 5,1% a impozitelor şi taxelor locale 

care constau într-o anumită sumă de lei sau care sunt stabilite pe baza unei sume în lei, începând 

cu data de 1 ianuarie 2023. 

Art. 2 Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 5,1% a limitelor amenzilor aplicate de 

organul fiscal local conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, compartimentului financiar-contabil și primarului comunei Nicșeni. 

 

 

Inițiator       Avizat pentru legalitate 

                Secretar general al comunei 

Bulboacă Victor-Claudiu          Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 
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