
 

HOTĂRÂREA (PROIECT Nr.58 din 12 noiembrie 2021) 

        privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale în 

                 comuna Ernei, pentru anul 2022 

 

 

Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru din 

data de ............2021, 

Având în vedere  referatul de aprobare nr.11625/12.11.2021 al primarului comunei 

Ernei, în calitate de inițiator, raportul de specialitate înregistrat sub nr.11626/12.11.2021 al 

Biroului financiar-contabil, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 

nr……….., 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

-art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și art.139 alin.(2) din Constituția României, 

republicată, 

-art.4 și art.9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, 

-art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 

ulterioare 

-art.1, art.2 alin.(1) lit.”h” și art.453-495¹ din Titlul IX a Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu completările ulterioare, 

-art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și art.761  

alin.(1)-(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, 

-H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

-art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare, 

ținând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2022 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, 

luând în considerare unul din scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 

financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,  
în temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c.), precum și cele 

ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂREȘTE 

Art.1. (1). Se aprobă valorile impozabile, impozitele, taxele locale în cote procentuale pentru 

anul 2022, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2). Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor pe mijloacele de transport marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone, și combinații de autovehicule, autovehicul articulat 

sau tren rutier, de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12, 

(conform art. 470 alin. 5, 6 și art. 491, alin. 11 din Titlul IX a Legii nr.227/2015), care constau 

într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în 
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anul fiscal 2022, cu rata de schimb a monedei euro, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie 2021 publicată în Jurnalul Uniunii Europene și prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructure, conform Anexei 

nr.1 la prezenta hotărâre. 

 

 Art.2.Se aprobă impozitele și taxele pentru clădirile persoanelor fizice și juridice aflate 

pe raza U.A.T. Ernei după cum urmează: 

 1).Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se calculează diferențiat, în 

funcție de destinația clădirii astfel: 

 a)pentru clădirile rezidențiale prin aplicarea cotei de 0,1% aplicată asupra valorii 

clădirilor determinată în baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri și taxa pe 

clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 b)pentru clădirile nerezidențiale prin aplicarea cotei de 1%, aplicată asupra valorii 

determinată conform art.458, alin.(1) din Legea nr.227/2015, situații prevăzute în Capitolul II-

Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 c)pentru clădirile nerezidențiale proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități 
agricole impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a 

clădirii; 

 2).În cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se determină astfel: 

 a)pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,14% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, 

determinat/determinată în baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri și taxa 

pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 b)pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,2% asupra valorii 

impozabile a cladirii, determinat/determinată în baza normelor prevăzute în Capitolul II-

Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 c)pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate 

pentru activități agricole impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

 3).În cazul în care proprietarul unei clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii 

în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

Art.3.Se aprobă termenele de plată a impozitelor și taxelor locale, precum și bonificația 

acordată, după cum urmează: 

1).Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de 

transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv.  

2).Pentru neplata la termenele enunțate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de 

întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

3).Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiași 

buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, 

fiecare, se plătește integral până la primul termen de plată. 

4).În cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipație până 

la data de 31.03.2022 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 

mijloacele de transport,  se acordă o bonificație de 10%. 

Art.4.Se aprobă Regulamentul de stabilire, încasare și urmărire a taxei pentru eliberarea 

sau vizarea anuală a autorizațiilor sau avizelor de funcționare privind desfășurarea unei 

activități economice, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 



Art.5.Se aprobă lista cuprinzând scutirile şi facilitățile acordate pentru contribuabilii 

persoane fizice şi juridice, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 

Iniţiator,                                                                                                      Avizat pentru legalitate 

Primar,                                                                                            p.Secretar general al U.A.T,                         

Ferenc JÁNOSI                                                                                                    Anna DEMETER 
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547215 Ernei, nr.439, Tel: 0265335206; Fax: 0265335207, www.primariaernei.ro, E-mail: ernei@cjmures.ro 

 

Nr.11625/12.11.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale în comuna Ernei, pentru anul 2022 

 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal Titlul IX 

”Impozite și taxe locale” art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 

art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.5 alin.(1,2) art.20 alin(1) lit b, art. 27 și art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare,precum și art. 27, art. 36 alin. (2) litera “b”, alin. (4) litera „c” şi art 45 alin (2) litera 

„c” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,cu modificările şi completările 

ulterioare republicate. 

 Potrivit art.491 din Codul fiscal, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită 

suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei se indexează anual, de către 

consiliul local, ținănd cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. Din comunicatul postat pe 

site-ul Oficial al Ministerului Finanțelor Publice, reiese că pentru indexarea impozitelor și 

taxelor locale se ia în considerare rata inflației de 2,6 %. 

 

 Întrucât la sfârșitul lunii aprilie anului 2021, prin HCL nr. 23 din 29.04.2021 s-a aprobat 

tabloul privind nivelurile impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor, care se 

fac venit la bugetul local, care s-au indexat pe baza ratei inflației, aplicabil în anul 2021, şi 

ţinând cont de situaţia economică actuală, se impune inițierea unui nou proiect de hotărâre prin 

care se vor stabili cotele adiționale conform Art.489 Legea 227/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare şi se stabilesc nivelurile impozitelor 

şi taxelor pe anul 2022 . 

 Propun plenului Consiliului local Ernei adoptarea unei hotărâri privind stabilirea 

nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022. 

 

Primar, 

Jánosi Ferenc 
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Nr. 11626/12.11.2021 

 

       

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale în comuna Ernei, pentru anul 2022 

 

Având în vedere proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale în 

comuna Ernei, pentru anul 2022. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal Titlul IX ”Impozite 

și taxe locale” art. 266 alin. 5 și alin. 6 și art. 96 alin 3 al Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, art. 9 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public cu modificările și completările ulterioare, ale art.5. alin.(1,2) art.20 alin(1) lit b, 

art.27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare. 

În baza Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, consiliul local are competența să 

stabilească: 

- Cota impozitelor și taxelor locale, după caz , când acestea se determină pe bază de cotă 

procentuală, iar prin Codul Fiscal sunt prevăzute limitele minime și maxime 

- cuantumul impozitelor și taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă 

- taxele locale prevăzute la art. 486 din Codul Fiscal 

- taxele speciale prevăzute la art. 484 din Codul Fiscal 

- stabilirea nivelului bonificației de până la 10 %, conform prevederilor art. 462 alin.2, art. 467 

alin. 2 și art. 472. alin 2 din Codul Fiscal. 

- Majorarea conform art. 489 din Codul Fiscal 

Întrucât cuantumul taxelor speciale și ale altor taxe locale nu sunt stabilite prin codul fiscal, 

cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei pentru 

eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, ci prin 

hotărâre a consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării; se impune astfel stabilirea 

nivelurilor taxelor speciale și ale altor taxe locale pentru anul 2022 prin hotărârea anuală a 

consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile art.489 alin(1) și (2) din 

Legea nr.227/2015 actualizată. 

Procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la 

art.456 alin. 2 litera k) și art. 464 alin. 2 litera j) din Codul Fiscal. 

În ceea ce privește procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane 

fizice prevăzute la art. 456 alin. 2 lit.c.) j) și art. 464 alin 2 lit.d.) h) din Codul Fiscal facem urm 

ătoarele precizări: 

- având în vedere prevederile art. 456 alin. 2 lit. k) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea 

sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirea folosită ca domiciliu
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aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât 

salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social; 

- având în vedere prevederile art. 464 alin. 2 lit. j) ,,Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau 

reducere aimpozitului/taxei pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt 

mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau 

ajutor social. 

Având în vedere cele prezentate mai sus , precum și prevederile Legii nr. 544/2001, privind 

liberul acces la informațiile de interes public - cu modificările și completările ulterioare propun 

aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor speciale în comuna Ernei, pentru anul 2022 împreună cu anexa 1 prezentată.. 

 

 

    Şef Birou financiar contabil, 

     Ec. Berekméri Ibolya 

 

 

 

 

 

                                                     


