CONSILIUL LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
PROIECT

ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR.____
privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului
local pentru anul 2022
Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, întrunit în şedinţă _________, în data de
____________, la care participă un număr de _______ consilieri, din totalul
de 15 consilieri în funcţie;
Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 4158/01.03.2021 prin care se propune
indexarea pentru anul 2022 a nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite
bugetului local pentru anul 2022, cu indicele de inflaţie de 2,6%, respectiv pentru:
- Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,
în cazul persoanelor fizice;
- Impozitul şi taxa pe teren persoane fizice şi persoane juridice;
- Impozitul pe mijloace de transport;
- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor,şi autorizaţiilor;
- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă;
- Alte taxe instituite de Consiliul Local;
- Taxe stabilite în baza unor legi speciale.
În aplicarea principiului autonomiei locale, definit și prevăzut de Ordonanța de
Urgență nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: art. 5
punctul 10 și respectiv art. 75 alin 1), litera b) din în virtutea căruia stabilirea şi aprobarea
impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa Consiliului Local;
Având în vedere prevederile art 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare potrivit cărora “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 data de 30 aprilie, de
către consiliile locale, tinând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe
site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice”;
În conformitate cu prevederile art. 457 şi următoarele din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor Legii nr 52/2003 privind Transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art.129, alin.(2), lit."b" coroborat cu alin.(4), lit."c", art.139, alin. (3) lit ”c” şi
art.196, alin. (1) lit ”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:
ART. 1 Pentru anul 2022 se păstrează nivelul cotelor procentuale pentru calculul
impozitelor şi taxelor locale la nivelul anului 2021 şi se indexează cu indicele de inflaţie de
2,6% următoarele:
a)
Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la
clădiri, în cazul persoanelor fizice;

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Impozitul şi taxa pe teren persoane fizice şi persoane juridice;
Impozitul pe mijloace de vtransport;
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor,şi autorizaţiilor;
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă;
Alte taxe instituite de Consiliul Local;
Taxe stabilite în baza unor legi speciale.

ART. 2 Valorile indexate conform articolului nr. 1 sunt prezentate în anexele la
prezentul Proiect de Hotărâre după cum urmează:
- Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,
în cazul persoanelor fizice - Anexa nr. 2 punctul I;
- Impozitul şi taxa pe teren persoane fizice şi persoane juridice - Anexa nr. 2 punctul
II lit a) , b) şi c);
- Impozitul pe mijloace de transport - Anexa nr. 2 punctul III lit a) , b) şi c);
- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor - Anexa nr. 2 punctul
IV;
- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate - Anexa nr. 2 punctul V;
- Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă - Anexa nr. 2
punctul VI;
- Alte taxe instituite de Consiliul Local - Anexele nr. 3 şi 4;
- Taxe stabilite în baza unor legi speciale - Anexa nr. 5, 6.
.
ART. 3 Hotărârea va intra în vigoare începând cu luna ianuarie 2022, iar
prevederile acesteia se completează cu cele ale Legii 227/2015 privind Codul Fiscal,
ale Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, precum şi cu ale actelor
normative subsecvente în vigoare.

ART. 4 Hotărârea privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi
a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2022 va fi adoptată până la sfârşitul
anului curent.

ART. 5 (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Vâlcea în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcţiei Economice şi celorlalte
structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului Oraşului Călimăneşti pentru
a fi dusă la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului oraşului
Călimăneşti.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul
autoritâţii administraţiei publice locale şi pe site-ul Primăriei oraşului Călimăneşti
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