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Nr.3159/14.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind stabilirea impozitelor , taxelor locale si  a taxelor locale speciale pentru anul 

fiscal 2022, in comuna Păcureţi , jud. Prahova 
 

 

 

         Consiliul  Local  al  comunei  Pacureti, judetul  Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de                

.12.2021. 

       Vazand:  

-referatul de aprobare  nr. 3139/13.10.2021 a Primarului comunei Păcureţi; 

-raportul de avizare   înregistrat sub nr. 3140/13.10.2021, intocmit  de compartimentul 

,,Contabilitate - taxe si impozite locale’’, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Pacureti , jud. Prahova. 

        Avand in vedere :  

-prevederile art.2,alin.1,lit. ‘’h’’si lit.i si art.455-500 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ;  

-prevederile art.5,alin.(1),lit.’’a’’,art.8,art.16,alin(2),art.20,alin(1),lit.”b” si art.30 din legea nr.273/2006 

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

-prevederile art.491 din legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

       Vazand : 

           -avizul favorabil al  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti,jud.     

Prahova;  

    - avizul  de legalitate al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova; 

      În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) si art.200, din Ordonanța de Urgenta a Guvernului  nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu  modificările şi completările ulterioare;  

 

 

adopta prezenta 

HOTĂRÂRE 
 

 

Art.1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale , pe anul 2022, se indexează cu 

2,6%, fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând valorile impozabile nivelurile impozitelor și taxelor locale, 

taxelor speciale și amenzile care se stabilesc , se actualizează sau se ajustează , după caz, de către Consiliul 

Local al comunei Pacureti, prevăzut în anexa nr.1 , anexa care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

(2) Se aproba indexarea cu rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii 

octombrie,a nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala maxima autorizata mai mare 

sau egala cu 12 tone pentru anul 2022.(Rata de schimb Euro la 01.10.2021-4,9479). 

(3) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin rotunjire  la nivel de 

leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare 

când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în 

titlul IX punctul 11 lit..n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

aprobate prin H.G. nr. 1/2016 , cu modificările și completările ulterioare.  

       Art.2. Se stabilesc taxele judiciare de timbru conform anexei nr.2. anexa care face parte integrantă din 

prezenta  hotărâre. 

      Art.3. Se stabilesc zonele din cadrul localitatii in intravilan,astfel : 



a) Zona A terenurile si constructiile din apropierea drumurilor judetene ; 

b) Zona B terenurile si constructiile din apropierea  drumurilor comunale ; 

c) Zona C terenurile si constructiile ce se afla pe drumurile laterale ce se formeaza din drumurile 

comunale ; 

     Art.4. Aproba stabilirea cotei de impozitare pentru urmatoarele impozite si taxe : 

 a)cota prevazuta la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal reprezentand impozit pe 

cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la 0,1% 

b) cota prevazuta la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal reprezentand impozit pe 

cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la 0,5%; 

c) cota prevazuta la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal reprezentand impozit pe 

cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice se stabileste la 0,2%; 

d) cota prevazuta la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal reprezentand impozit pe 

cladirile  nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor  juridice se stabileste la 1,3%; 

e) cota prevazuta la art.470 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal reprezentand impozit pe 

mijlocul de transport se stabileste la 50%; 

   Art.5 Apoba stabilirea cotei de impozitare pentru urmatoarele impozite si taxe : 

a) Cota taxei pentru serviciile de reclama si publicitate prevazuta de la art.477,alin.(5) din Codul Fiscal 

aste de 3%. 

b) Cota impozitului pe spectacole prevazuta de la art.481,alin.(2) lit.a din Codul Fiscal aste de 2% pentru 

specatacole si de 5% pentru alte manifestari artistice conform art.481 alin.(2) lit.a. 

c) Cotele aditionale prevazute la art.489 alin.(1)si (2) din Codul fiscal sunt de 0%. 

d) Cotele  prevazute la art.489 alin.(4)si (5) din Codul fiscal sunt de 0%. 

 Art.6(1) Bonificatia ce se va acorda in temeiul art.462 alin.(2) din Codul fiscal,este de 10% ,atat pentru 

persoanele juridice cat si pentru persoanele fizice.  

(2) Bonificatia ce se va acorda in temeiul art.467 alin.(2) din Codul fiscal,este de 10% ,atat pentru 

persoanele juridice cat si pentru persoanele fizice.  

(3) Bonificatia ce se va acorda in temeiul art.472 alin.(2) din Codul fiscal,este de 10% . 

   Art.7. In vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022,conform art.495 din legea 

nr.227.2015 se stabilesc urmatoarele reguli:  

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2021 au in proprietate cladiri nerezidentiale sau cladiri cu 

destinatie mixta au obligatia sa depuna declaratii pana la data de 29 februarie 2022; 

b) persoanele juridice au obligatia sa depuna  pana la data de 29 februarie 2022 declaratii privind cladirile 

pe care le detin la data de 31 decembrie 2021 in proprietate ,destinatia si valoarea impozabila a acestora ; 

    Art.8 Cu ducerea la indeplinire se desemneaza compartimentul Contabilitate, taxe si impozite locale; 

   Art.9  Prezenta hotarare se comunica,prin intermediul secretarului general al comunei Pacureti, 

Compartimentului Contabilitate,taxe si impozite locale,Primarului Comunei Pacureti,Institutiei Prefectului 

judetului Prahova si se va aduce la cunostiinta publicaconform legislatiei in vigoare . 
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