
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 80 /2021      
Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 25.11.2021
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Valea

Crişului privind necesitatea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022;
Văzând  rapoartele  compartimentului  de  contabilitate,  a  comisiei  pentru  activităţi

economico-financiare,  juridică şi de disciplină, avizul secretarului general al comunei Valea
Crişului ;

În baza şi în executarea dispoziţiilor:
-  art.  16  alin  (2)  şi  art.  30  din  Legea  nr  273/2006  privind  finanţele  publice  locale  cu
completările şi modificările ulterioare,
-  Titlului  IX  –  Impozite  şi  taxe  locale  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare
-  Legii  nr  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,
- art 491 alin (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare,  Directiva 1999/62/CE de aplicare  a taxelor la vehiculele  grele de marfă  pentru
utilizarea anumitor infrastructuri, precum şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr C400/2.
-  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  42/2021  privind  indexarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022,

Având  în  vedere  parcurgerea  procedurii  prevăzute  la  art.  7  din  Legea  nr  52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică

 În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”c”, art 139 şi art 196 alin (1)
lit  ”a” din O.U.G.  nr 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crişului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume
fixe sau cote procentuale, pentru anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre. 

Art.  2-  (1) Impozitul/taxa  pe  clădiri,  impozitul/taxa  pe  teren  şi  impozitul  pe
mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 



(2) Pentru neplata  la  termenele enunţate  la alin  (1),  contribuabilii  datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.  3 –  Impozitul  anual  pe  clădiri,  pe  teren,  pe  mijloacele  de  transport,  datorate
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art.  4 –  (1) Persoanele  care  datorează  taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi
publicitate,  în  condiţiile  prezentei  hotărâri,  au  obligaţia  să  depună  o  declaraţie  anuală  la
compartimentul  de  specialitate  al  Primăriei  comunei  Valea  Crişului,  până  la  data  de  31
ianuarie, sub sancţiunile prevăzute de lege.

(2) Pentru  panourile,  afişajele  sau  structurile  de  afişaj  amplasate  în  cursul
anului, declaraţia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în termen de 30
de zile de la data instalării acestora.

Art. 5 - (1)  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi mijloace de
transport,  datorat pentru întregul an de către persoanele fizice,  până la data de 31 martie
2022, se acordă o bonificaţie de 9%.

(2) Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează cu
obligaţii fiscale restante către bugetul local.

Art. 6 -Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2022.
Art. 7 - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului

Local Valea Crişului nr. 60/2020 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2021.

Art.  8  -Prezenta  hotărâre  se  comunică  Prefectului  judeţului  Covasna  în  vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare şi
afişare prin grija secretarului general al comunei Valea Crişului.

  

Valea Crişului, la 25.11.2021

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ
                 Secretar general al comunei

          ÖRDÖG Róbert                          PANAITE Ana-Diana
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