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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022 

 
 
În aplicarea prevederilor: 

 art. 120 și art. 121, alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
 art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
 Legii 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată și actualizată; 
 art. 455, art. 457, alin. (1), art. 458, alin. (1) și alin. (2), art. 459, alin. (1), art. 

460, alin. (1) - alin. (10), art. 462, alin. (2), art. 463, art. 465, alin. (1), (2), (7) 
și (9), art. 467, alin. (2), art. 468, art. 470, alin. (2), art. 472, alin. (2), art. 474, 
art. 475, alin. (1) – (4), art. 477, alin. (1) și alin. (5), art. 478, alin. (1) și alin. 
(2), art. 480, alin. (1) și alin. (2), art. 481, alin. (2), lit. a) și lit. b), art.484, art. 
486, alin. (1) – (6), art. 491 și art. 495, lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată; 
 art. 5, alin. (2), art. 20 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, actualizată; 
 pct. 11, lit. n) din HG nr. 1/2016 privind normele de aplicare ale Codului 

Fiscal; 
 Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată și actualizată; 
 Art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c) din OUG 

57/2019 privind codul administrativ, actualizată; 
Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.______________, prin care primarul 

comunei propune aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022; 
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. _______________, prin care 

se propune aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022; 
Luând în considerare avizul favorabil al comisiei nr. I a consiliului; 
In conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind 

codul administrativ, actualizată.  
 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GÂRCINA 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile, în 

sume fixe sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2022 conform tabloului cu valorile 
impozabile, impozitele, taxele locale stabilite în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 
2022. 

Art. 2 – (1) La nivelul anului fiscal 2022 se majorează valorile impozabile, 
impozitele și taxele locale față de valorile aplicate în anul fiscal 2021 cu un procent de 
2,6% în urma indexării cu rata inflației pentru anul 2020. 

(2) Se majorează cota adițională aplicată în conformitate cu prevederile art. 489 și 
491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal prin hotărârea de consiliu local nr. 71/2018 
privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019 cu un procent de 7,21% 
din cuantumul rezultat din aplicarea alineatului precedent al taxelor și impozitelor. 

(3) Cota adițională se majorează conform criteriilor de stabilire a cotelor adiționale 
prevăzute la art. 489, alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ce sunt 
adoptate și menționate la art. 1, alin. (3) din hotărârea de consiliu local nr. 71/2018 privind 
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019. 

(4) Cuantumul total al cotei adiționale aprobate prin hotărârea de consiliu local nr. 
71/2018 privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2019 ce a fost succesiv 
diminuat prin hotărârea de consiliu local nr. 75/20.12.2019 privind aprobarea taxelor şi 
impozitelor locale pentru anul 2020 și hotărârea de consiliu local nr. 49/22.12.2020 privind 
aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020 dar și majorat conform prezentei 
hotărâri este de 7,68%. 

(5) Cuantumul total al majorării valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale 
față de valorile aplicate în anul fiscal 2021 rezultate din aplicarea succesivă a prevederilor 
art. 2, alin. (1) si (2) din prezenta hotărâre este de 10%. 

Art. 3 - Se stabilește bonificația prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467 alin. (2) și 
art. 472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru contribuabilii 
persoane fizice și juridice, după cum urmează:  

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;  
b) în cazul impozitului pe teren, la 10% ;  
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%.  

Art. 4 – Se aprobă Regulamentul privind adoptarea taxelor speciale. 
Art. 5 – Se aprobă taxele speciale aplicabile în anul fiscal 2022. 
Art. 6 – Nu se aprobă scutiri suplimentare la plata taxelor și impozitelor față de cele 

prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Art. 7 - Se aprobă anularea creanţelor fiscale pentru care nu există bunuri sau venituri 

urmăribile aflate în sold la data de 31.12.2021 și care sunt mai mici de 15 lei. 
Art. 8 - Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiilor de construire, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2022 se menţine 
delimitarea zonelor la nivelul anului 2021. 

Art. 9 - Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate 
pe anul fiscal 2022 și intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022. 

Art. 10 – Fac parte integrantă din prezenta hotărâre următoarele anexe: 



 Anexa nr. 1 – tabloul cu valorile impozabile, impozitele, taxele locale 
stabilite în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2022. 

 Anexa nr. 2 – regulament adoptare taxe speciale 
 Anexa nr. 3 – centralizator taxe speciale 

Art. 11 – Primarul comunei Gârcina, prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
MACOVEI PETRONELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR. _________ 
Hotărârea a fost aprobată în sedința ordinară a Consiliului Local al Comunei Gârcina cu ___ voturi pentru, 
___ abțineri și ___ voturi împotrivă din totalul de ___ consilieri prezenți la ședință. 

Contrasemnează: 
Secretarul Comunei,  

Căpitanu Ştefan 


