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HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 

2022 
 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA, întrunit în ședință ordinara, în data de 29.12.2021, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 14499/02.11.2021 si raportul de 
specialitate al Biroului Financiar contabil, nr. 14500/02.11.2021 prin care s-a propus stabilirea 
impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022, anunțul nr. 
14971/17.11.2021 privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelului  
impozitelor și taxelor locale, 
 

Având in vedere: 
- prevederile Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

- art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1), (2) din Constitutia Romaniei, republicata, 
- art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 41, art. 42 alin. (4), art. 43  alin. (4), art. 46 alin. (4), art. 80, art. 

81, art. 82, art. 83 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- HCL nr. 3/09.01.2017 

- prevederile art. 129, alin. (4),lit. c, art. 136 alin. (1), art. 137 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 
140 alin. (1), art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4), art. 243 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările ulterioare, 
- rata inflatiei, de 2,6% de pe site-ul Institutului National de Statistica 

- avizul comisiei de specialitate nr. 1 

                    În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completarile ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

           Art.1. Se aprobă nivelul impozitelor și a taxelor locale pentru anul financiar 2022, conform anexei 
1, care face parte integrantă din prezenta hotarare. Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente 
anului 2022, cu excepția taxei de apă și salubritate, se utilizează rata inflației de 2,6 %, potrivit datelor 
publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. 
       
            Art.2. Se aproba regulamentul de adoptare a taxelor speciale, conform anexei 2, care face parte 
integranta din prezenta hotarare, 
 

Art. 3. Incepand cu data prezentei, se revoca HCL nr. 3/09.01.2017. 



 
Art. 4. Pentru plata integrală pana la 31.03.2022, a impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloacele 

de transport datorate pentru întregul an, contribuabilii persoane fizice beneficiază de 10 % reducere, 
contribuabilii persoane juridice beneficiază de 5 % reducere. 
        

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul Comunei Budila, 
Biroul Financiar Contabil, consilierul juridic, Compartimentul Stare Civila si Politia Locala Budila. 

 
Art. 6.  Prezenta hotărâre va fi afișată pe site-ul www.budila.ro, pentru aducerea la cunoștința 

publică și va fi comunicată primarului Comunei Budila, Biroului Financiar Contabil, consilierului 
juridic, Compartimentului Stare Civila, Compartimentului Politia Locala si Institutiei Prefectului - 
Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului de legalitate, prin grija secretarului general al unității 
administrativ-teritoriale. 
 
 

Prezenta hotarare s-a adoptat in prezenta unui numar de 13 consilieri locali din numarul 
total de 13 consilieri locali alesi, cu un numar de 12 voturi favorabile si 1 abtinere. 

 
 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,    CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,  
  VLAD CONSTANTIN                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BUDILA 
                                                                                                             BENIA ALEXANDRA AVELUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


