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JUDEŢUL SĂLAJ         
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CONSILIUL LOCAL   

     

  

HOTĂRÂREA NR. 25 

Din data de 21 aprilie 2022 

Privind privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 55 din 25 noiembrie 2021 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022, ce se vor aplica în anul fiscal 2023 

 

 Consiliul local al comunei Boghiş întrunit în şedinţa extraordinară din 21 aprilie 

2022 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2064 din 18.04.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 2077 din 19.04.2022 al Compartimentului impozite şi 

taxe locale; 

- raportul de avizare nr. 2147 din 21.04.2022 al Comisiei de specialitate ; 

- Hotărârea Consiliului Local Boghiș nr. 55 din 25 noiembrie 2021 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022; 

- prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- rata inflaţiei pentru anul fiscal 2021, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației; 

 

În temeiul art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Începând cu anul fiscal 2023, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili 

persoane fizice și juridice, se indexează cu un procent de 5,1 %, față de  impozitele şi taxele 

locale, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 25 noiembrie 2021 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Boghiș și Compartimentul impozite şi taxe locale. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Compartimentul impozite şi taxe locale  

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei 
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