
ROMÂNIA 
J U D E Ţ UL SALAJ 
COMUNA BA LAN 

PRIMAR 

HOTĂRÂREA NR.27 

28 aprilie 2022 

privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei de 5.1 % impozitelor şi taxelor locale, 

pentru anul 2023 

Consiliul local al comunei Balan,intrunit în sedinta sa ordinara din data de 28 aprilie 
2022; 

A vând în vedere: 

a)Referatul de motivare a primarului comunei înregistrat cu numarul 1604 din 
19.04.2022; 

b)Raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei BALAN nr.1605 din 19.04.2022; 

c)Raportul comisiei economice de specialitate a Consiliului Local al Comunei 
BALAN, nr.1659 din 27,04,2022; 

• Art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată; 

• art. 1 şi art. 2 ,alin(l) lit.h),precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr.227 /2015 privind 
Codul fiscal,cu completarile ulterioare,precum si art.491 alin.1 si alin.2 din aceeasi lege,; 

■ art. 5 alin. (1) lit.(a) si alin.(2),art.16 alin.(2),art.20 alin (1) lit..b)art.27,art.30 si art.76 
alin.(2) si (3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• art.87 alin.3,art.129 alin2,litera „b" si alin.4,litera„c" din OUG nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ; 

• In temeiul prevederilor art.196 alinl,lit. ,,a" din OUG nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ; 



HOTARASTE 

Art.1.Aproba indexarea cu rata inflatiei de 5.1 % a impozitele şi taxelor locale,care 
constau in anumite sume in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in 
lei,conform art.491,alin.1 si alin 2. din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal,potrivit 
anexelor I-VIII care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Hotararea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2023 sieste aplicabila in anul 2023. 

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei 
BALAN,prin compartimentul de specialitate. 

Art.4.Prezenta hotarare se comunica ,prin intremediul secretarului comunei Balan in 
termenul prevazut de lege: 

-lnstitutia prefectului judetului Salaj; 

-Primarul comunei, 

-Compartimentul impozite si taxe din cadrul primariei; 

-Siteul comunei si prin afisare in satele comunei pentru a se aduce la cunostinta publica: 

-Dosarul cu hotarari. 


