ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale si
amenzilor pentru anul 2022
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;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
- art. 5 alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30
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 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare;
Luând act de:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova, inregistrat
sub nr. ______/_____.12.2021;
- Referatul intocmit de catre doamna Ene Paula Simona, consilier in cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cosminele, inregistrat sub nr.
______/_____.12.2021;
- Raportul nr. _______ / ______. 12. 2021 intocmit de secretarul general al comunei ,
dl Popa Marcian Bogdan
- Raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei Cosminele;
- Comunicatul de presa nr. 16/14.01.2021 al Institutului National de Statistica, conform
caruia rata inflatiei pentru anul 2021 este de 2,6 %
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei Cosminele adoptă prezenta
HOTARARE
Art.1. Indexarea cu 2,6 % a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma
de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume de lei.
Art. 2. Actualizarea cu 2,6 % a limitelor amenzilor prevazute la art. 493, alin. 3, 4, 4¹, 5 din legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie
inclusiv.
Art.4. Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de
către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare,
se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art.5. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după
cum urmează:
în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
în cazul impozitului pe teren la 10%;
în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art.6. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după
cum urmează:
în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
în cazul impozitului pe teren la 10%;
în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art.7. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022 şi este aplicabilă în anul fiscal 2022.
Art.8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei
Cosminele prin aparatul de specialitate.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Cosminele, persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Panait Marinela

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Popa Marcian Bogdan

Comuna Cosminele, judetul Prahova
Nr. _____din data de 20 decembrie 2021

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
NR. _______/____.12.2020

REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale,
taxelor speciale si amenzilor pentru anul 2022

Initiator – primar Nae Iulian
Impozitele si taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie venituri proprii ale
bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale si au ca surse: impozitul/taxa pe cladiri,
impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloace de transport, taxe pentru eliberarea
certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si
publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, alte taxe locale si amenzi.
Nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 este propus avandu-se in
vedere evolutia bugetului pe anii anteriori privind cheltuielile efectuate, propunerile fiind
in conformitate cu prevederile legale si necesitatea mentinerii surselor actuale si atingerea
de noi surse la bugetul local.
Stabilirea impozitelor și taxelor locale are la bază prevederile actuale reglementate
prin Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,
care cuprind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora, precum și amenzile contravenționale aplicabile.
În baza actului normativ menționat anterior, Consiliul local are competența de a
stabili cota impozitelor și taxelor, cand acestea se determină pe bază de cota procentuală,
precum și de a stabili cuantumul impozitelor și taxelor prevăzute în sumă fixă, prin lege
fiind stabilite limitele maxime și minime ale acestora.
Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491, alin. (1) din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul
că, 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, 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.

Sumele indexate conform alin. 1 menționat anterior se aprobă prin hotărâre a
Consiliului Local și se aplică în anul fiscal următor.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației
de 2,6%”.
În conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele
publice locale, autoritățile administrației publice locale au competența de a stabili și aproba
impozitele și taxele locale, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

-

-

-

Avand in vedere :
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
ulterioare;
art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,
art. 30 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 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare;

propun Consiliului Local al comunei Cosminele spre aprobare, prezentul proiect de
hotarare.

PRIMAR,
NAE Iulian

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
Nr. ____ / _____. 12.2021
RAPORT DE AVIZARE

al proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor locale,
taxelor speciale si amenzilor pentru anul 2022

Subsemnatul Popa Marcian Bogdan, secretar general delegat al comunei
Cosminele, judetul Prahova, abilitat prin dispozitiile art. 243, alin. (1), lit. a) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
analizand prin prisma actelor normative, acord aviz FAVORABIL din punct de
vedere al legalitatii, proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale, taxelor speciale si amenzilor, pentru anul 2021.

Secretar general comuna,
Popa Marcian Bogdan

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
NR. _____ /____.12.2021

REFERAT
la proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor, impozitelor locale, taxelor
speciale si amenzilor pentru anul 2021

Subsemnata Ene Paula Simona, avand functia de consilier in cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Cosminele, tinand cont
de prevederile Legii nr. 227/2015, titlul IX, privind Codul Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare,
propun aprobarea taxelor si impozitelor locale precum si a taxelor speciale
pentru anul 2021, conform anexei, care face parte integranta din prezentul
referat.

Consilier,
Ene Paula Simona

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Popa Marcian Bogdan

Nr. _____ / _____. 12.2021

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale si
amenzilor pentru anul 2022
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;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
- art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
- art. 5 alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30
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 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare;
Luând act de:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cosminele, judetul Prahova, inregistrat
sub nr. ______/_____.12.2021;
- Referatul intocmit de catre doamna Ene Paula Simona, consilier in cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Cosminele, inregistrat sub nr.
______/_____.12.2021;
- Raportul nr. _______ / ______. 12. 2021 intocmit de secretarul general al comunei ,
dl Popa Marcian Bogdan
- Raportul comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Comunei Cosminele;
- Comunicatul de presa nr. 16/14.01.2021 al Institutului National de Statistica, conform
caruia rata inflatiei pentru anul 2021 este de 2,6 %
In temeiul prevederilor art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de
Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei Cosminele adoptă prezenta
HOTARARE
Art.1. Indexarea cu 2,6 % a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma
de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume de lei.
Art. 2. Actualizarea cu 2,6 % a limitelor amenzilor prevazute la art. 493, alin. 3, 4, 4¹, 5 din legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie
inclusiv.
Art.4. Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de
către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare,
se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art.5. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după
cum urmează:
în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
în cazul impozitului pe teren la 10%;
în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art.6. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după
cum urmează:
în cazul impozitului pe clădiri la 10%;
în cazul impozitului pe teren la 10%;
în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
Art.7. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2022 şi este aplicabilă în anul fiscal 2022.
Art.8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei
Cosminele prin aparatul de specialitate.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Cosminele, persoanelor, institutiilor si autoritatilor interesate.

Primar – initiator,
Nae Iulian

