
PROIECT 

Nr. 4524 din 16.12.2021 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                        

HOTĂRÂRE 

privind modificarea H.C.L. nr. 20 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana,  

Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile  : 

- art. 56, art. 120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția  

României, republicată ; 

- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 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 și  

completările ulterioare;  

- art. 20 și art. 28 din Legea – cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 

 completările ulterioare ; 

- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin. (2) , art. 20 alin.(1) lit. b) , art. 27, art. 30 și  

art. 761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 1, art.2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX, în special art.491 coroborate  

cu art. 495 lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 -Titlu IX pct.24 și următoarele din H.G. nr. 1 /2016 din 6 ianuarie 2016 - Partea I pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  

- art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi  

protecţia persoanelor, republicată , cu modificările ulterioare ;  

- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și  

completările ulterioare;  

- referatul de aprobare al Primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 4523 din 

16.12.2021 

- raport de specialitate înregistrat cu nr………………….; 

- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, protecţia mediului şi turism, înregistrat cu nr…………………. ; 

- comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 16/14 ianuarie 2021, 

conform căreia rata inflației este 2,6 %; 

- prevederile  art. 129 alin.(2) lit.b )coroborat cu alin.(4),  lit.c din O.U.G.nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



- art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

- art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul : prevederilor  art. 136 alin (1) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art. 1. Se modifică nr.crt. 4 al Capitolului VIII-Taxe speciale din Anexa 2 la H.C.L. nr.20 

din 15 aprilie 2021, așa cum este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Bălăceana va asigura ducerea la indeplinire a prezentului proiect 

de hotarâre, prin compartimentele  de specialitate, care vor intocmi documentatia necesară punerii 

în aplicare în conditiile legii a prevederilor prezentului proiect. 
 

INIŢIATOR, 

 

 PRIMAR- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al  comunei- Elena Beşa 
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REFERAT  DE APROBARE 

privind modificarea H.C.L. nr. 20 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

 

         In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 

autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin 

Legeanr. 199/1997, indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 

2022 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal. 

Conform art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare: ”In cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o 

anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se 

indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administraiei Publice.”  

Totodata, potrivit art. 491,alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare: „Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel 

puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul 

oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 

stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, 

se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile 

maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).” Sumele indexate se 

aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor.  

Prin H.C.L. nr. 20 din 15 aprilie 2021 s-au aprobat  și indexat impozitele și taxele locale, 

precum și a taxele speciale, pe anul 2022. 

Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

PRIMAR, 

 

Cojocariu Constantin Octavian 

Întrucât la nr.crt. 4 al Capitolului VIII-Taxe speciale din Anexa 2 la H.C.L. nr.20 din 15 aprilie 

2021,un au fost prevăzute taxe de salubrizare pentru Institutii , Comerț,I.F.+P.F.A, Producție se impune 

modificarea anexei. 
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Președinte de sedință, 

 Dumitru Oscepiuc 

Contrasemnează, 

 

Secretarul general comunei –Beşa  Elena 
 

 

 

ANEXA   la  proeict hotărâre modificare taxe și impozite  (1 pagină)     

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

 Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ➢ Regulamentul pentru stabilirea 

domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local 

este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 

În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. 

1.  

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi 

c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea nr. 

101/2006  -Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare       

Pers. fizice 1 pers. -60 lei/an 

                   2 pers.- 82 lei/an 

                3-5 pers.- 94 lei/an 

          peste 6 pers.-  96 lei/an 

locuiesc temporar  - 58 lei/an 

  COMERT – 360 lei/an 

IF+PF+Institutii -   240 lei/an 

 PRODUCTIE – 400 lei/an 

 

Pers. fizice 1 pers. -62 lei/an 

                   2 pers.- 92 lei/an 

                3-5 pers.- 103 lei/an 

          peste 6 pers.-  113 lei/an 

 locuiesc temporar  - 62 lei/an 

 Institutii -   240 lei/an 
Comerț-400 lei/an 

I.F.+P.F.A-300 lei/an 

Producție-500 lei/an 


