
 

Nr. 673/28.01.2022 
PROIECT DE HOTARARE 

privind modificarea H.C.L. nr. 76/21.12.2021 

 

 Primarul comunei Cernat,  

Analizând adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 752/17.01.2022, prin care 

propune o serie de modificări în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Cernat 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;    

 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; 

- Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal 

- art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative 

- 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; 

- Legea nr. 301/2021 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

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. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. 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, prin înlocuirea acesteia cu 

Anexa nr. 1, care este parte componentă a prezentei hotărâri. 

Art. II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2021 rămân 

neschimbate. 

Art. III. 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 28.01.2022 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 674/28.01.2022 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre  privind modificarea H.C.L. nr. 76/21.12.2021 

 

 

 Prin adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr. 752/17.01.2022, propune o serie 

de modificări în cuprinsul anexei Hotărârii Consiliului Local Cernat 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, din aceste motive 

am modificat, cuprinzând prevederile Legii nr. 301 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

8/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Parlamentul 

României, și modificări privind Calcul impozitului/taxei pe cădirile deținute de persoanele 

juridice, modalitatea de calcul a impozitului pentru clădirile nerezidențiale etc.  

La proiectul de hotărâre inițial am propus același valori ca și în anul 2021, nu am 

considerat necesar majorarea impozitelor și taxelor, dar indexarea valorii cu rata inflației este 

obligatoriu și  a fost prevăzut la ultimul alineat ”La sumele calculate ca impozite locale (impozite 

si taxe pe cladire, impozite si taxe pe teren, impozite pe mijloace de transport) se aplica o 

corectie de 2,6 % reprezentand rata inflatiei pe anul 2020. Această corecție se aplică la valorile 

stabilite pentru anul 2021.” așa cum  este prevăzut  la art. 491 din Codul Fiscal.  

Având în vedere tabelul realizat de către secretarul general, am inițiat proiectul de 

hotărâre privind modificarea anexei la  H.C.L. nr. 76/21.12.2021 în acest sens, cu ocazia ședinței  

consiliului local din luna februarie 2022. 

 

Cernat la 28.01.2022 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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HOTĂRÂREA NR. 11/2022 

privind modificarea H.C.L. nr. 76/21.12.2021 

 

Consiliul Local al Comunei Cernat, județul Covasna, 

Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei Cernat privind 

modificarea H.C.L. nr. 76/21.12.2021 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. 

Analizând adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr.752/17.01.2022, prin care propune o 

serie de modificări în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Cernat 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;  

  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; 

- Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal 

- art. 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative 

- 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. I. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. 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, prin înlocuirea acesteia cu anexa nr. 1, care este parte 

componentă a prezentei hotărâri. 

Art. II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2021 rămân neschimbate. 

Art. III. 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 09.02.2022 

 Preşedintele de ședință     Contrasemnează pentru legalitate 

          Kerekes János                          Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 

 

 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu ședințele consiliului local 

1 ex.la primar  

1 ex.la Instituţia Prefectului jud. Covasna 

1 ex. la afișare 
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Nr.: 675/28.01.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea H.C.L. nr. 76/21.12.2021 

 

 

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Covasna nr.752/17.01.2022, prin 

care propune o serie de modificări în cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Cernat nr. 76/2021, cu 

includerea observațiilor și modificărilor propuse, consider proiectul de hotărâre legal și oportun.  

 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna 

februarie 2022. 

 

 

    Secretar general 

Kocsis Csilla Bea              

 

 

Comuna Cernat, la 28.01.2022  
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Nr.934/09.02.2022 

 

 

Comisia juridică și disciplină 

A V I Z 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/21.12.2021 

 

 

Comisia juridică și disciplină, în data de 09.02.2022 s-a întrunit în ședință de lucru în 

vederea analizării proiectului de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 76/21.12.2021. 

Comisia a analizat proiectul de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului, s-a constatat că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.   

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (8) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre şi propune 

spre aprobare de către Consiliul Local. 

 

 

Cernat la 09.02.2022 

 

 

  Președinte      Secretar 

Fabian Sandor     Ven Gabor 
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