
Nr.6966/02.11.2021 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale 

şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 

 

 

 Primarul comunei Cernat, analizând propunerea referentului din compartimentul 

financiar-contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comuna Cernat, privind 

stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 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. 4 și art. 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 

ulterioare; 

- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- 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 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

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

În baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

În temeiul prevederilor art. 196  alin. (1),  lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

   

H O T Ă R E Ş T E  

 

 Art. 1. Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 în comuna Cernat 

judeţul Covasna, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de impunere și percepere a taxelor speciale, conform 

anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3.  Se aprobă Procedura de calcul și plata a taxelor prevăzute la art.486 din Codul 

fiscal, conform anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi 

Árpád, primarul comunei Cernat și Compartimentul de contabilitate, taxe și impozite. 

 

Cernat la 02.11.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr.6967/02.11.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre  cu privire  la stabilirea și aprobarea nivelurile pentru 

valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 
 

 

 Stimați consilieri! 

 

 Baza legală pentru adoptarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite şi taxe 

locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile este Codul Fiscal, în care este 

completat detaliat limitele de impozitare pentru persoanele fizice și juridice din România.    

 Analizând Codul Fiscal am elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor 

pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022. 

La întocmirea proiectului de hotărăre pentru adoptarea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 

în anul fiscal 2022, am ținut cont de realizările estimate la partea de venituri ale bugetului local 

raportat la cheltuielile ce trebuie efectuate pentru buna desfășurare a activității financiare a 

comunei Cernat în anul fiscal 2022.  La proiectul de hotărâre propun același valori ca și în anul 

2021, nu consider necesar majorarea impozitelor și taxelor. 

În acest context am inițiat proiectul de hotărâre privind nivelurile ale valorilor 

impozabile, impozite și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile 

în anul 2022, pe care după deliberare vă rog să-l aprobati în forma în care a fost prezentat, 

adoptând o hotărâre în acest sens, cu ocazia ședintei  consiliului local din luna decembrie 2021. 

 

Cernat la 02.11.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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H O T Ă R Â R E A   Nr. 76/2021 

privind stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale 

şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 
 

Consiliul Local al comunei Cernat, judeţul Covasna, întrunit în şedinţa ordinară de consiliu din 

data de 21.12.2021. 

 Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. Nr.6966/2021, şi referatul de aprobare pentru 

susținerea proiectului de hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi 

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 

 Văzând raportul aparatului de specialitate ale primarului, precum şi avizul Comisiei pentru 

activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului,  

 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. 4 și art. 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 

ulterioare; 

- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- 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 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

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

În baza art. 129 alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

În temeiul prevederilor art. 196  alin. (1),  lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

     

H O T Ă R E Ş T E :  

 Art. 1. Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 în comuna Cernat 

judeţul Covasna, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de impunere și percepere a taxelor speciale, conform 

anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3.  Se aprobă Procedura de calcul și plata a taxelor prevăzute la art.486 din Codul 

fiscal, conform anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Rákosi 

Árpád, primarul comunei Cernat și Compartimentul de contabilitate, impozite și taxe locale. 
 

Cernat la 21.12.2021 

Preşedintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate 

        Mágori István                     Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 
1 ex.la dosar cu şedinţa consiliului local 

1 ex.la primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţului Covasna 

1 ex.la afişare 
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Nr. 6969/02.11.2021 

RAPORT  DE  SPECIALITATE  

asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile începând cu anul fiscal 2022 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal Titlul IX 

”Impozite și taxe locale” art. 266 alin. 5 și alin. 6 și art. 96 alin 3 al Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare, ale art.5. alin.(1,2) art.20 

alin(1) lit b, art.27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare. În baza Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, consiliul 

local are competența să stabilească : - Cota impozitelor și taxelor locale, după caz , când acestea 

se determină pe bază de cotă procentuală, iar prin Codul Fiscal sunt prerăzute limitele minime și 

maxime 

- cuantumul impozitelor și taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă 

- taxele locale prevăzute la art. 486 din Codul Fiscal 

 - taxele speciale prevăzute la art. 484 din Codul Fiscal 

 - stabilirea nivelului bonificației de până la 10 %, conform prevederilor art. 462 alin.2, 

art. 467 alin. 2 și art. 472. alin 2 din Codul Fiscal.  

Întrucât cuantumul taxelor speciale și ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin codul 

fiscal, cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei 

pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 

ci prin hotărâre a consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării; se impune astfel 

stabilirea nivelurilor taxelor speciale și ale altor taxe locale pentru anul 2022 prin hotărârea 

anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile art.489. 

Estimările propuse la încasări drept impozite și taxe locale sunt reale, este în concordanță 

cu  capacitatea financiară al comunei, asigurănd astfel buna funcționare a instituțiilor publice de 

pe raza comunei Cernat, finanțate din bugetul local.   

Analizând proiectul de hotărâre sus citat, am reţinut că este întocmit în conformitate cu 

prevederile legale, este necesar şi oportun.  

În contextul celor de mai sus în baza prevederilor art. 136  alin.  (3) lit.b) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, susțin proiectul de hotărâre studiată, şi propun spre 

aprobare de către Consiliul Local Cernat  cu ocazia ședinței ordinare din luna decembrie 2021. 

 

Cernat la 02.11.2021 

Referent, 

László Botond
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Nr. 8174/20.12.2021 

 

 

A V I Z 

asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 

aplicabile începând cu anul fiscal 2022 

 

 

 Comisia pentru activități economico-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, protecția mediului şi turism (Comisia nr. I) s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea: 

 

1. Proiectului de hotărâre privind stabilirea și aprobarea nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozite şi taxe locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022 

 

 În urma analizării proiectului de hotărâre (văzând Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre: 

Impozite și taxe locale) s-a reținut că este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este 

necesar și oportun. 

 

 În contextul celor de mai sus, în baza art. 136 alin. (6) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărâre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna decembrie 2021. 

 

Cernat la 20. 12. 2021. 

 

 

 

 

  Președinte      Secretar 

Mágori István    Lukács Tibor Attila 

MȚMá 
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