ROMÂNIA

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr. 49 din 09.11.2021

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, la Comuna Șoldanu, Județul Călărași

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
completată;

nanțele publice locale, modi cată şi

b) prevederile art. 455-492 din Codul scal aprobat prin Legea nr. 227/2015, modi cat şi completat,
coroborat cu prevederile din Codul de procedură fiscală aprobat prin Legea nr. 207/2015;
c) prevederile art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
d) Necesitatea asigurării veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 în scopul
cheltuielilor publice locale, precum condiţiile locale specifice zonei;

nanțării

e) Indicele de inflație publicat de Institutul Național de Statistică pentru anul 2020, de 2,6%.

Ținând cont de:
a) prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
b) prevederile art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
c) prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată,
modificată și completată;
d) prevederile art. 211 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
e) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, rerepublicată, modificată și completată.

Luând act de:
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Soldanu nr. 32 din 23.12.2002 privind delimitarea zonelor în
intravilanul şi extravilanul Comunei Şoldanu, pentru stabilirea impozitului şi taxei pe teren;
b) Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr. 59 din 23 decembrie 2020 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021;
c) Planul Urbanistic General al Comunei Șoldanu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei
Soldanu nr. 30/2021.
Respectând prevederile Legii nr. 52/2003 republicată (r2) privind transparența decizională în
administrația publică.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, prin indexarea nivelurilor în sumă
xă aplicabile anului scal 2021 cu rata in ației pe anul 2020, respectiv de 2,6%, conform prevederilor
art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:
a ) nivelurile stabilite în sume xe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele
locale pentru anii 2021 și 2022, constituind anexa nr. 1;
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabilește la 0,1%;
c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabilește la 0,2%;
d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr.227/2015, se stabilește la 0,4%;
e) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr.227/2015, se stabilește la 0,1%;
f) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015, se stabilește la 0,2%;
g) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr.227/2015, se stabilește la 0,4%;
h) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr.227/2015, se stabilește la 5%;
i ) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (impozitul pentru mijloacele de
transport hibride), se menține la 50%.
Art. 2. - Boni cația prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr.
227/2015, modificată şi completată, se stabilește după cum urmează:
a) în cazul impozitului/taxei pe clădiri, la 10%;
b) în cazul impozitului/taxei pe teren, la 10%;
c) în cazul impozitului/taxei auto, la 10%.
Art. 3. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizației de
construire în cazul persoanelor zice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2022, se menține
delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Şoldanu nr. 32 din
23.12.2002.
Art. 4. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile
Consiliului Local al Comunei Şoldanu prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o
perioadă de 5 ani anteriori anului scal curent, este prevăzută în anexa nr. 2 ce face parte integrantă
din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 5. - Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Comunei Şoldanu,
în temeiul cărora s-au acordat facilități scale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului scal curent, este
prevăzută în anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 6. - Se aprobă procedura de acordare a scutirilor categoriilor de persoane zice prevăzute la
art. 456 alin. (2), art. 464 alin. (2), art. 469 alin. (2), art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, modi cată
şi completată, potrivit anexei nr. 4 e face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii adoptate se va însărcina Primarul
Comunei Șoldanu, Județul Călărași și Compartimentul nanciar contabil al Aparatului său de
specialitate.
Art. 8. - (1) Hotărârea adoptată are caracter normativ și va intra în vigoare la data aducerii la
cunoștință publică.
( 2 ) Hotărârea adoptată poate

contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.

554/2004, modificată și completată.
(3) Secretarul Comunei Șoldanu va asigura publicarea și comunicarea hotărârii adoptate tuturor
factorilor interesaţi.
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