
ROMANIA 
         JUDEȚUL BIHOR 
         COMUNA SĂLACEA 
 
 
                                                                      PROIECT DE HOTĂRARE 
 
                                    privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022   
 
              Consiliul Local al comunei Sălacea întrunită în ședința ordinară de lucru din data 
de;……………………………………..- 
              Analizand referatul de aprobare nr.4518/12.10.2021 al primarului comunei Sălacea,precum 
și raportul de specialitate cu nr.4519/12.10.2021 întocmit de Compartimentul de Impozite și Taxe 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și avizul favorabil al Comisiei buget –
finanțe,gospodărie comunală la proiectul de hotărare din ordinea de zi ,ținand seamade 
necesitățile pe fondul constituirii de resurse financiare pentru anul 2022,în scopul asigurării 
finanțării cheltuielilor publice locale,pe de o parte,precum și de condițiile locale specifice zonei,pe 
de altă parte; 
             În conformitate cu; 

- art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.129 alin.(2),lit,b.),alin.(4),lit.c.) și art.136,alin.(1)din O.U.G.Nr.57/2019 privind 
Codul administrativ; 

- titlul IX din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare; 
- art.27 și art.30 din Legea nr.227/2015 privind finanțele publice locale,cu modificările și 

completările ulterioare; 
- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Alte acte și ale Consiliului local; 

            În temeiul dispozițiilor art.139,alin.(1) și alin.(3),lit.c.),din O.U.G.Nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 
                                                                   H O T Ă R A Ș T E; 
 
                             Art.1.-Se stabilesc nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022,indexate 
cu rata inflației de 2,6% pentru anul 2020,conform art.491,alin.1 – 2 cotele adiționale prevăzute de 
art.489 alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 
ulterioare,conform anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărare; 
                            Art.2.-Se stablește bonficiația prevăzută de Codul fiscal,pentru plata cu anticipație a 
impozitului/taxei,datorat pentru întregul an de către contribuabili,pana la data de 31 martie a 
anului respectiv,cota de 10% pentru următoarele categorii de impozite și /sau taxe; 

- impozitul/taxa pe clădiri 
- impozitul/taxa de pe teren 
- impozitul pe mijloacele de transport 

                            Art.3.-Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri șio a taxei pentru eliberarea 
autorizației de construire,precum și a impozitului/taxei pe teren pentru anul 2022 se va avea în 
vederea delimitarea zonelor din comună; 
                            Art.4.-Se aprobă procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri/terenuri,datorat bugetului local,conform art.456 alin.(2),lit.d.)și art.464 alin.(2),lit.e,)din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,conform anexei 2 la prezenta hotărare; 



                         Art.5.-(1)Prezenta hotărarea se comunică Instituției Prefectului Județului Bihor în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștința publică prin grija 
secretarului comunei Sălacea; 
                                    (2)Aducerea la cunoștiința publică se face prin afișare la sediul UAT-ului și pe 
pagina de internet și MOF Local al comunei Sălacea; 
 
 
Sălacea,la ,12 oct.2021.- 
 
 
                                    Inițiator, 
                                    Primar, 
                                 Horvath Bela                                                                     Avizat, 
                                                                                                                 Secretar general UAT, 
                                                                                                                        Tatai Tibor 
 
 
    

             


