
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 
 

 
PROIECT    DE   HOTARARE     nr.   40 

 

 privind stabilirea nivelurilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte 
taxe asimilate  acestora, ce se vor aplica in anul    fiscal 2022,  la nivelul comunei 
Podgoria, judetul Buzau 

 
  Consiliul local al comunei Podgoria, judetul Buzau, intrunit in sedinta 

ORDINARA  pe  luna decembrie   2021; 
 
        Avand in vedere :  

• referatul de aprobare al Primarului comunei Podgoria, inregistrat sub nr. 
…../………… intocmit in conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, in calitate de initiator, coroborat 
cu prevederile art.240 din acelasi act normativ cu referire la angajarea 
raspunderii primarului in exercitarea atributiilor ce ii revin potrivit legii, 
raspundere aferenta actelor administrative; 

• raportul Compartimentului de resort inregistrat sub nr. …./………. intocmit in 
conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din acelasi act normativ, cu 
referire la angajarea raspunderii functionarilor publici si personalului contractual 
in exercitarea atributiilor ce le revin potrivit legii (intocmirea rapoartelor sau a 
altor documente de fundamentare prevazute de lege, respectiv semnarea/avizarea 
rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic 
si al legalitatii), raspundere aferenta actelor administrative, operatiuni anterioare 
adoptarii actului administrativ; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare  
economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat  
al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si 
comert, inregistrat sub nr……/…….; 
• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, 
sanatate, protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub nr. 
……./………; 
• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica 
locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
inregistrat sub nr……../……………..; 
• prevederile art. 129, alin. (l), alin.(2), lit. b) si lit. d), alin. (4), lit. c) coroborat cu 
prevederile art. 240 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile 
si completarile ulterioare ; 

• prevederile  art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 



• prevederile titlului IX – Impozite si taxe locale -din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, actualizata; 
• prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata 
•  prevederile H.G nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata ulterior; 
• prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
• prevederile Legii nr.203/2018  privind  masuri  de eficientizare  a achitării  
amenzilor contravenţionale, cu modificariel si completarile ulterioare;  
• prevederile Legii nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G  nr.89/2018 privind unele 
masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si  completarea unor acte normative; 
• prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, actualizata; 
 
 
Tinând cont de: 
• prevederile art. 491 si art. 493 alin. (7) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 

în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile 
locale specifice zonei, pe de altă parte; 

 
Luand in considerare: 

• prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 

 În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, 
art. 139 alin.(1), alin.(3), lit.c) şi alin.(5) şi art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare,  

 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.Se aproba valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe 
asimilate acestora, ce se vor aplica in anul 2022,  la nivelul comunei PODGORIA,   
potrivit Anexelor 1 – 6 - parte integrantă din prezenta hotărâre- tinand cont de  rata 
inflaţiei pentru anul fiscal 2020, respectiv 2,6%. 
 

Art.2. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, impozitul 
pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe anuale si se achita in 
doua rate egale, pana la data de 31 martie si respectiv 30 septembrie inclusiv, potrivit 
art. 462 alin. (l), art. 467 alin. (1) si art. 472 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare. 
 
 Art. 3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe 
teren si a impozitului pe mijloacele de transport pana la data de 31 martie se aplica 
o bonificaţie de 10 % atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor 
juridice, potrivit art. 462 alin. (2), art.467 alin. (2) si art. 472 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare.  
 
 Art. 4. Impozitul anual pe clădiri, teren mijloace de transport datorate 
bugetului local, de către persoanele fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, fiecare, 
se plăteşte integral, pana la primul termen de plata, respectiv 31 martie, potrivit 
dispozilor art. 462 alin. (3), art. 467 alin. (3) si art. 472 alin.(3) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare; 

 
 



 Art. 5.  Scutirile se aplica in baza documentelor doveditoare, valabile la data de 
31 decembrie a anului fiscal anterior care atesta situaţia respectiva, potrivit art. 456 
alin. (1), art. 464 alin.(l) si art. 469 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
cu modificările si completările ulterioare; 

 
Art.6. Zonarea intravilanului comunei Podgoria  este stabilită conform Anexei 

nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 
satul Podgoria – in zona A; 
satul Oratia – in zona A; 
satul Cotatcu – in zona A; 
satul Plesesti – in zona A; 
satul Tabacari – in zona A. 
 

Art.7.Se aprobă publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale 
restante, conform art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
actualizat. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul 
următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul 
trimestrului şi neachitate la data publicării listei. 
 

Art.9.Prezenta hotărâre întră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

 
Art.10. Cu ducerea  la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

Compartimentul „Buget Finante”  - „ Impozite si Taxe”  sub directa coordonare a 
Primarului in calitatea sa de ordonator principal de credite.  
 

Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publica, respectiv se 
comunica Primarului comunei Podgoria, celor nominalizaţi cu ducerea la indeplinire,   
se comunica Instituţiei Prefectului, Judeţului Buzău in vederea exercitării controlului 
cu privire la legalitate si  se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul 
primăriei, precum şi pe pagina de internet a institutiei . 

 
   Iniţiator,  

   Primar,  

   Chiru Marius Viorel  

             

             Avizat,  

Secretar general, 

 
Rapeanu Violeta- Cristina 
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Proiect de hotarare nr.  40 din 2.11.2021 

 

 



 

 

 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 774 923;  Fax: 0238 774 953 
 

PRIMARUL COMUNEI PODGORIA 
 
 

NR. 4963/4.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate  acestora, ce se vor aplica in anul    
fiscal 2022,  la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau 

 
 

Avand in vedere :  

• prevederile art. 129, alin. (l), alin.(2), lit. b) si lit. d), alin. (4), lit. c) coroborat cu 
prevederile art. 240 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

• prevederile  art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
• prevederile titlului IX – Impozite si taxe locale -din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, actualizata; 
• prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata 
•  prevederile H.G nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata ulterior; 
• Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
• prevederile Legii nr.203/2018  privind  masuri  de eficientizare  a achitării  
amenzilor contravenţionale, cu modificariel si completarile ulterioare;  
• prevederile Legii nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G  nr.89/2018 privind unele 
masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si  completarea unor acte normative; 
• prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, actualizata; 
 
Tinând cont de: 
• prevederile art. 491 si art. 493 alin.(7) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 

în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile 
locale specifice zonei, pe de altă parte; 

 

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene 
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997, ratificata de Romania prin Legea nr. 199/1997, stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022, are la baza prevederile legale 
actualizate  de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Conform art. 491 din Codul fiscal, In 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, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe 



site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei. 
(2)   Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se 
aplică în anul fiscal următor.(…) 
(3)  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare 

înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, 
se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).” 

Rata inflației este de 2,6%, potrivit datelor oficiale. 
Avand in vedere principalele modificari aprobate de Guvernul Romaniei cu privire 

la Codul fiscal, au fost ajustati coeficientii de calcul ai impozitului  in functie de 
reglementarile legale, conform art. 491 din Codul Fiscal, nivelurile impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2022 fiind  ajustate cu indicele de inflatie comunicat de 
Ministerul de Finante, respectiv de 2,6%. 

Avand in vedere cele mentionate anterior, propun ca taxele si impozitele si taxele 
locale pentru anul 2022, sa fie stabilite  cu aplicarea  indexarii  cu rata inflatiei  de 
2,6%.   

 
Considerand  ca propunerea de mai sus este legala, necesara si oportuna, in 

conformitate cu  prevederile art. 139 alin.(3) lit.c) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, propun elaborarea de catre Compartimentul Buget – Finante- Impozite 
si Taxe locale, a grilei cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte 
taxe asimilate acestora, ce se vor aplica in anul 2022,  la nivelul comunei PODGORIA.    
   
 

Primar, 
 

Prof. Chiru Marius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ROMANIA 

COMUNA PODGORIA 
 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 574 923; Fax: 0238 574 953 

 

COMPARTIMENT „BUGET- FINANTE”  
Impozite si taxe locale   

 

NR.  4983/4.11.2021 
 

Aprob,  
Primar,  

 

Chiru Marius – Viorel  
 

 
RAPORT   DE SPECIALITATE  

 
la proiectul de hotarare privind stabilirea nivelurilor impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate  acestora, ce se vor aplica in anul    
fiscal 2022,  la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau 

 
 

Avand in vedere : 

• prevederile art. 129, alin. (l), alin.(2), lit. b) si lit. d), alin. (4), lit. c) coroborat cu 
prevederile art. 240 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 

• prevederile  art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile titlului IX – Impozite si taxe locale -din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, actualizata; 

• prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata 
•  prevederile H.G nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata ulterior; 
• Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• prevederile Legii nr.203/2018  privind  masuri  de eficientizare  a achitării  

amenzilor contravenţionale, cu modificariel si completarile ulterioare;  
• prevederile Legii nr.13/2019 pentru aprobarea O.U.G  nr.89/2018 privind unele 

masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si  completarea unor acte normative; 
• prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, actualizata; 
 

Tinând cont de: 
• prevederile art. 491 si art. 493 alin. (7) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 

în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile 
locale specifice zonei, pe de altă parte; 

 



Stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul fiscal 2022 are la bază prevederile 
actuale reglementate prin Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care cuprind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile 
contravenționale aplicabile. 
       În baza actului normativ menționat anterior, Consiliul local are competența de a 
stabili cota impozitelor și taxelor, cand acestea se determină pe bază de cota 
procentuală, precum și de a stabili cuantumul impozitelor și taxelor prevăzute în 
sumă fixă, prin lege fiind stabilite limitele maxime și minime ale acestora, competenta 
stabilita de art. 129 alin.(4) lit C) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare . 
 

         Dispozițiile art. 491 din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, instituie, în sarcina autorității publice locale, obligația de a 
adopta, până la data de 30 aprilie a fiecărui an fiscal, o hotărâre în vederea indexării 
sumelor reprezentând impozite și taxe locale, astfel: 
„(1)  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, ținând cont de 
rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
(2)   Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se 
aplică în anul fiscal următor.(…) 
(3)  Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare 

înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, 
se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).” 
 În  același sens, sunt supuse  indexării și sumele reprezentând limitele 

amenzilor contravenționale prevăzute de Legea 227/2015, sau instituite de 
autoritatea publică locală, astfel cum este prevăzut de art. 493, alin. (7) din Codul 
fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 Rata inflației, comunicată pe site-urile oficiale, ale ministerelor menționate 
anterior, este de 2,6%, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice fiind precizat faptul 
că, pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale 

vor utiliza rata inflației de 2,6%. 
Impozitele si taxele locale datorate de contribuabili  cu domiciliul, sediul social 

sau punctul de lucru in comuna Podgoria, constituie sursa de venituri utilizate  
pentru cheltuielile publice a caror finantare  se asigura de la bugetul local in conditiile 
legii. 

Pe baza celor mentionate anterior, am intocmit Tabloul  cuprinzand nivelurile 
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate  acestora, ce se vor aplica 
in anul    fiscal 2022,  la nivelul comunei Podgoria, judetul Buzau, pe care  il atasez 
prezentului raport de specialitate. 
   

 
 
 

Inspector, 
 

Ilie Culeta 

   


