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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA 
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA 

Nr.MOL/ 3722 din  23.11.2021 

  
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului 
local pentru anul fiscal 2022 

 
Consiliul Local al comunei Sărata , județul Bacău,întrunit în ședință ordinară din data de ...... 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al  primarului  comunei Sărata , înregistrat sub nr.3722/1 din 23.11.2021, de raportul 

de specialitate al compartimentului financiar- contabil, înregistrat sub nr.7449 din 23.11.2021, precum și de avizele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ; 

În baza prevederilor : 
    -art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) , art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 491 și TITLUL IX - Impozite şi taxe locale din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;art. 129 alin.(2)  lit.b), alin. (4) lit c) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; art.7 alin.(2) din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;  
            În temeiul În temeiul prevederilor art.136 alin.(1), art.139  alin. (3) lit. c) , art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanța 
de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

Adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE : 

Art.1.Stabilirea și aprobarea impozitelor si  taxelor locale la nivelul UAT comuna Sărata pentru anul fiscal 
2022 ,prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 2,6 %, în conformitate cu prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei ,  parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se aprobă actualizarea cu rata inflaţiei de 2,6 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) şi 
alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 01.01.2022. 

Art.3.(1)Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale 

anuale, care se platesc in doua rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie,inclusiv.  

           (2)Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(1), contribuabilii datoreaza majorari de întârziere de 

1%,pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la 

data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Art.4.Impozitul anual pe cladiri, teren si mijloace de transport, datorat bugetului local de către contribuabilii 
persoane fizice și/sau juridice, in cuantum de până la 50 de lei inclusiv fiecare, se plateste integral până la primul 
termen. 

Art.5.Se stabileste și se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
clădiri,a impozitului pe teren şi a impozitului pe  mijloacele de transport datorate pentru întregul an, de către 
persoanele fizice și juridice până la data de 31.03. 2022. 

Art.6. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul fiscal 2022 si intră 

în vigoare incepând cu 01.01.2022. 

  Art.7.La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâri se abrogă H.C.L.Sărata nr. 80/2020    ,  
precum si orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri . 

Art.8. Cu drept de contestare, în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, la 

instanţa de contencios administrativ competentă. 

Art.9. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei Sărata, 
compartimentului financiar- contabil, precum și spre cunoștința publică ,  în secțiunea Monitorul Oficial Local (MOL) – 
subsecțiunea Hotărârile autorității deliberative – pe site-ul www.comuna-sarata.ro 

 
 

Inițiator, Primar              Avizat, Secretarul general al comunei Sărata 
 
   Argatu Irina                              Cristina Sandu   
 

 

http://www.comuna-sarata.ro/
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA 
PRIMARUL COMUNEI SĂRATA 

 

Nr. 3722/1 din  23.11.2021 
 
 
Argatu Irina, Primarul comunei Sărata, judeţul Bacău  
 
 În temeiul prevederilor art.136 alin.(1) și alin.(8) lit.a) din O.U.G. nr.57/2020 privind Codul 
Administrativ și ale art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative,  
 Îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre nr. 3722 din 23.11.2021 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului 
local pentru anul fiscal 2022, pentru motivarea căruia înaintez Consiliului Local al comunei Sărata 
prezentul 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Având în vedere: 

-Raportul de specialitate al secretarului general al comunei , înregistrat sub nr. 3722 din 23.11.2021, 

precum și de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sărata ; 

În baza prevederilor : 
     -art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) , art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 491 și TITLUL IX - 
Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare;art. 129 alin.(2)  lit.b), alin. (4) lit c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;  
 

 
Propun Consiliului Local al comunei Sărata adoptarea proiectului de hotărâre  privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul 

fiscal 2022 la ședința ordinară a consiliului local din luna decembrie 2021 . 

 

Primar, 

 

Argatu Irina 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 

Unitatea Administrativ - Teritorială comuna SĂRATA 
Compartiment Resurse Umane 

Nr. 7449 din 23.11.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora care se 

fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2022 

 
 

Având in vedere : 

 - proiectul de hotărâre  nr. 3722 din 23.11.2021 privind   privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale şi altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2022; 

   - referatul de aprobare   nr. 3722/1 din 23.11.2021 al primarului comunei , prin care se susține 

necesitatea și oportunitatea aprobării stabilirii impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora 

care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2022; 

În baza prevederilor : 

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

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 491 și TITLUL IX - 

Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare;Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;art. 129 alin.(2)  lit.b), alin. (4) lit c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;  

 

Ținând cont de faptul că trebuie stabilite taxele și impozitele în anul fiscal 2022 la nivelul comunei 

Sărata, județul Bacău, conform tabloului prevăzut în anexa la prezentul proiect de hotărâre,  considerăm că  

proiectul  de hotărâre  este legal și oportun , ca urmare îl avizăm favorabil și poate fi discutat și aprobat în 

forma redactată la ședința consiliului local din luna  decembrie 2021. 

 

 

 

Referent , 

Nedea Mirela  

 


