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PROIECT 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 _______, în data de _______, 

Analizând la inițiativa Primarului, Referatul de aprobare nr. 14499/02.11/2021 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. 

 
                  INITIATOR,                                      

MARSAVELA IRIMIA                  
 
                         

                                                                                                                     
REPARTIZAT PENTRU AVIZARE LA COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 

                         
AVIZAT, 

     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI 
                       Benia Alexandra Aveluta 
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REFERAT DE APROBARE 

LA 
PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 
2022 

 
 
 

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; 

- 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 

 
 
        Având în vedere prevederile art. 136 alin. (1), alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările si completarile ulterioare, este necesară adoptarea unei Hotărâri de 
Consiliu Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 
si aprobarea regulamentului de adoptare a taxelor speciale. 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
MARSAVELA IRIMIA 

 
 
Repartizat  pentru  avizare  la  comisia nr. 1 
 
         SECRETAR GENERAL, 
ALEXANDRA-AVELUTA BENIA

 



Anexa 2 la PHCL nr. 126/2021 
 

REGULAMENT DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE 
 

În temeiul dispoziţiilor:  
- art. 486 şi următoarele din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare,  
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
- legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- HG nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele 

zone publice, modificata si completata prin HG 1334/2004 privind modificarea si completarea 
unor hotarari ale Guvernului in vederea intaririi ordinii si disciplinei in pietele alimentare;  

- legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare  

- legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
Se instituie taxe speciale pentru înfiinţarea şi funcţionarea unor servicii din cadrul 

Primăriei Comunei Budila şi Consiliului Local Budila în conformitate cu regulile prevăzute 
mai jos:  

Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind etapele şi 
modalităţile care trebuie îndeplinite în procedura de adoptare şi aplicare a taxelor speciale.  

Art.2. Ca umare a perfecţionării legislaţiei fiscale, cât şi în concordanţă cu programele 
de creştere a autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale şi de descentralizare a 
serviciilor publice, în vederea creşterii veniturilor proprii, prin prezentul Regulament se 
stabilesc domeniile de activitate în care se pot constitui servicii publice în interesul persoanelor 
fizice şi juridice.  

      Art.3. Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care Consiliul 
Local al comunei Budila hotărăşte administrarea şi gestionarea serviciilor publice locale create 
în interesul persoanelor fizice şi juridice.  

- impozite si taxe locale, precum si alte venituri ale bugetului local.  
- administrarea domeniului public si privat al comunei Budila 
- asigurarea serviciilor publice: apa, gospodarirea localitatii, salubrizare.  
- eliberarea certificatelor de edificare a constructiilor.  
- stare civila;  
- autorizatii pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare;  
- folosirea/utilizarea temporara a domeniului public si privat;  
- servicii prestate pentru activitatea de arhiva;  



- copiere si comunicare documente din arhiva primariei comunei Budila; Domeniile de 
activitate prevazute in prezentul Regulament se vor completa in functie de necesitatile 
comunitatii in conformitate cu prevederile legale. 
 

      Art.4. Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes 
general şi au următoarele particularităţi:  

a) au caracter economico-social;  
b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;  
c) au caracter tehnico-edilitar;  
d) au caracter permanent  
e) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate;  
f) aria de acoperire are dimensiuni locale;  
g) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice locale; 
h) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă;  
i) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie în 
baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;  
j) sunt furnizate/prestate pe baza principiului “beneficiarul plăteşte”;  
k) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife 
reglementate sau taxe speciale.  
Art.5. În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi cu prevederile art. 484 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul Local al Comunei Budila hotărăşte ca pentru 
activităţile şi serviciile înscrise la art. 8 din prezentul Regulament să se instituie TAXE 
SPECIALE, al căror cuantum este prevăzut în prezenta hotarare. 
  Art.6. Taxele speciale sunt aduse la cunoştinţa publică cu 30 zile înainte de supunerea 
spre analiză, avizare şi adoptare de către Consiliul Local Budila, prin publicarea unui anunţ 
referitor la aceasta acţiune la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului. Anunţul 
cuprinde proiectul de act normativ, o notă de fundamentare, o expunere de motive, termenul 
limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în scris propuneri, sugestii, opinii 
cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ propus.  

În cazul în care există persoane care vor să depuna observaţii, propuneri sau sugestii, 
după caz, cu privire la conţinutul proiectului de hotărâre, acestea o pot face în termen de 10 
zile de la aducerea la cunoştinţa publică la sediul Primăriei comunei Budila. 

Art.7. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea 
se utilizează si pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice 
locale, pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii, precum 
şi a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor pentru care acestea au fost instituite.  

Art. 8. Serviciile publice locale din cadrul Primăriei comunei Budila şi Consiliului 
Local Budila, care funcţionează în domeniile de activitate arătate la art. 4, sunt următoarele:  

(1) SC CLB TRANSRUT SRL aflat in subordinea Consiliului Local Budila. 
 1.1. Taxa de salubritate  constituie venit cu destinaţie specială şi se instituie pentru 

colectarea şi transportul deşeurilor menajere, precum şi pentru depozitarea şi neutralizarea 
acestora la rampa ecologică. Taxa de salubritate este datorată de persoane fizice care au 



domiciliul sau reşedinţa în comuna Budila sau care locuiesc efectiv pe raza UAT. Persoanele 
juridice care au sediul social sau punctul de lucru pe teritoriul administrativ al comunei Budila, 
trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii specializaţi pentru ridicarea, 
transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor produse- SC CLB TRANSRUT SRL, in caz 
contrar acestia vor achita contravaloarea dubla a taxei aprobate pentru anul 2021. Termenul de 
depunere a declaratiei pe proprie raspundere cu privire la numarul de persoane, sediul social 
sau punctul de lucru pentru taxa de salubritate este de 30 de zile incepand cu 1 ianuarie 2022. 
Taxa de salubrizare se stabileşte pe baza declaraţiilor pe proprie raspundere depuse de către 
contribuabili, insotita de cartea de identitate, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei 
modificări în ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil, sau pe baza datelor 
detinute de Primaria Comunei Budila, respectiv ORC de pe langa Tribunalul Brasov, pentru 
persoanele juridice. In cazul nedepunerii declaratiei pe proprie raspundere persoanele fizice, 
proprietari de imobile, vor fi impuse din oficiu in baza datelor furnizate de SCLEP Sacele si/sau 
de registrul agricol si se datorează majorări de întârziere în cuantum de 1%, calculate pentru 
fiecare lună sau fracţie de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și 
până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Declaratia se va face pe proprie răspundere sub 
sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii. Impunerea la plata taxei de salubrizare se face 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei care este menţionată în declaraţie, in cazul 
persoanelor care isi stabilesc resedinta/domiciliul incepand cu acea data. Scăderea de la plata 
taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se face 
dovada că nu a mai locuit pe raza comunei Budila. În lipsa acestor date scăderea se va realiza 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune cererea. Contribuabilii, 
persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia  pe proprie raspundere, chiar dacă aceştia 
beneficiază de reducere sau sunt scutiţi la taxa de salubrizare. În caz de deces scăderea taxei de 
salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită 
depunerea copiei după certificatul de deces. Taxa de salubrizare pentru persoane fizice si pentru 
persoanele juridice care nu au incheiat contracte cu SC CLB TRANSRUT SRL, este colectată 
prin intermediul Biroului Financiar Contabil- Impozite si taxe, fiind utilizată în scopul 
finanţării cheltuielilor generate de prestarea serviciului contractat, potrivit situaţiilor de plată 
întocmite de prestatori în baza cantităţilor confirmate de viceprimarul comunei sau, in lipsa 
acestuita, de reprezentantii primăriei. Prezenta taxă este instituită ca taxă specială în temeiul 
prevederilor art. 484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si art. 30 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
fiind fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor efectuate pentru imbunatatirea si 
pastrarea calitatii mediului inconjurator al localității, de care beneficiază întreaga comunitate 
locală și individual.  

2.2. Taxa de apa se achita de catre persoanele fizice si juridice care au sediul social sau 
punctul de  lucru pe raza comunei Budila, conform declaratiilor pe proprie raspundere sau a 
datelor de la ORC Brasov, in cazul persoanelor juridice. 

Aceasta se stabileste pentru acoperirea platilor efectuate cu consumul si materialele. 
2.3. Taxă pentru autorizatia de functionare. Taxa trebuie achitată de către operatorii 

economici care desfăşoară activităţi comerciale/necomerciale şi prestări servicii în comuna 
Budila. Taxa se plăteşte la sediul Primăriei Comunei Budila sau prin ordin de plată în contul 



bugetului local odată cu depunerea documentaţiei, operatorul economic neputându-se 
considera autorizat decât în momentul eliberării autorizatiei de funcţionare.  

2.4. Taxa pentru prestarea activitatilor de cautare in arhiva. Pentru prestarea activităţilor 
constând în căutare acte în arhivă, eliberare copii din arhivă, eliberare acte în regim de urgenţă, 
multiplicare acte (fotocopiere), eliberarea certificatului de atestare fiscală şi a certificatului de 
stare materială se instituie taxe speciale aferente, în vedere acoperirii cheltuielilor generate de 
aceste activităţi. Sumele colectate sunt folosite pentru acoperirea cheltuielilor ce se efectueaza 
pentru menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic si asigurarea consumabilelor. 

2.5. Taxa speciala pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiilor 
in conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit legii, a raportului de expertiza , 
precum si a unei documentatii cadastrale. potrivit art.37 alin.1, alin2 si alin3, din Legea 
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996,republicata, cu modificarile ulterioare. Taxa 
speciala a fost instituita de catre Consiliul Local Budila, pentru a veni in sprijinul catatenilor 
in vederea inscrierii dreptului de proprietate asupra constructiilor in cartea funciara , in vederea 
indeplinirii prevederilor prevazute de art.37 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare 
nr.7/1996,republicata, cu modificarile uterioare, respective de art.887 si 888 din Codul civil. 

2.6. Taxa speciala pentru oficierea casatoriilor in weekend se achita odata cu depunerea 
actelor, la casieria Primariei Comunei Budila 


