
 

 
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PODGORIA 

 

 
    HOTARARE     nr.   42 

 

 privind stabilirea nivelurilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si altor 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. 
4963/4.11.2021, 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. 4983/4.11.2021, 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. 5814/21.12.2021; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru invatamant, cultura, sanatate, 
protectie  sociala, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub nr. 5805/21.12.2021; 

• avizul consultativ al Comisiei de specialitate pentru  administratie publica locala, 
juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub nr. 

5802/21.12.2021; 

• 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; 

• anuntul de consultare si dezbatere publica asupra proiectului 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, inregistrat sub 4996/8.11.2021; 

• minuta dezbaterii publice  asupra proiectului 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, inregistrat sub nr. 5800/20.12.2021; 

• proces verbal asupra proiectului 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, inregistrat sub nr. 5801/20.12.2021 

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

 

Art.9. 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.10. 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 . 

 

Podgoria  
Nr. 42 

 Data : 21.12.2021 

 

Presedinte de sedinta,  

Putrezeanu Ciprian -Adrian 

 Contrasemneaza,  

      Secretar general, 

Rapeanu Violeta 

 
Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al comunei Podgoria  in şedinţa ORDINARA,  din 

data de 21.12.2021, cu respectarea   prevederilor   art. 139   alin.(1) corob. cu  art. 5 lit. cc) (majoritate  absoluta)   
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de  13 voturi pentru, 0 voturi abţineri, …. voturi 
impotriva, din numărul total de 13 consilieri locali validati in funcţie si 13 consilieri locali prezenţi la  sedinta. 


