
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL SOLONȚ 
 

HOTĂRÂREA  

nr. 6. din 31.01.2022 

privind aprobarea indicilor de indexare 

 

Consiliul Local al Comunei Solonț, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara de lucru in 

data de 31.01.2022; 

 

Avand in vedere: 

 comunicatul de presa nr. 351 din data de 14.01.2022  al Directiei Judetene de Statistica 

Bacau; 

 referatul de aprobare al primarului comunei Solonț inregistrat sub numarul 

226/18.01.2022. 

  raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 228/18.01.2022,  

  avizul favorabil cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Solonț, judetul Bacau,  

În baza prevederilor : 

 prevederilor art. 5, alin 1, lit a din Legea 273/2006, Legea finantelor publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

  prevederilor art. 287 din  Legea 571/2013 privind Codul Fiscal.  

 

              In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 

1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTARASTE 

 

Art.1. Se aproba indicele de indexare de 108,19 % necesar calcularii taxei de 

inchiriere/concesionare pentru anul 2022, conform clauzelor contractuale.  

Art.2. Se aproba indicele de indexare de 105,05% necesar calcularii debitelor contractelor de 

inchiriere/concesionare pentru anul 2022, potrivit clauzelor contractuale.  

Art.3. Pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund : biroul financiar 

contabilitate 

Art.4. Prezenta hotarire se comunica : Institutiei Prefectului- judetul Bacau, Primarului 

comunei Solonț,  Compartimentul  Financiar Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Solonț. 

 

Presedinte de sedinţă                                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

FERENȚ FRANCISC      SECRETAR GENERAL                                           

         MATEI LĂCRĂMIOARA 

 

 

 

 

 



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR.64 / 31.01.2022  

Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

 

1  2  3   

Adoptarea hotărârii1) s-a făcut cu majoritate  

simplă  absolută  calificată2 

31/01/2022   
 

Comunicarea către primar2) 31.01.2022    

Comunicarea către prefectul judeţului3) 31.01.2022    

Aducerea la cunoştinţa publică4)+5) 31.01.2022    

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . . . 

. ./. . . . . . . . . . 

  
 

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce 

efecte juridice7), după caz 

31.01.2022   
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