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R O M Â N I A  

JUDEŢUL GALATI 

COMUNA CUDALBI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

  0236 862003 
0236 862055 
cudalbi@gl.e-adm.ro 

 

HOTĂRÂREA NR. 15 

Din 13.05.2021 

privind   stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 conform Legii nr. 

227/08.09.2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, indexate cu 

rata inflatiei 2,6 % 

________________________________________________________________________________ 

Iniţiator: GHEONEA Grigore, primarul comunei Cudalbi, judetul Galaţi;                            

Numar de înregistrare şi data depunerii proiectului: 146/S/07.05.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Consiliul Local al comunei Cudalbi  întrunit în ședinta ordinara in data de 13.05.2021; 

 Avand in vedere :  

 Referat de aprobare a primarului comunei Cudalbi cu nr. 147/S/07.05.2021privind 

impozitele și taxele locale pe anul 2022, 

 Raportul de specialitate al Biroului Financiar contabil cu nr. 148/S/07.05.2021 

 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Cudalbi, jud. 

Galati nr. 149, 150, 151/s/07.05.2021; 

 prevederile HG 1/2016, privind normele metodologice de aplicare a codului fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de 

procedura fiscala, art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica. 

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

României, republicată;  

 HCL nr. 25/ 18.05.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 

taxelor speciale, pentru anul 2022 care se constituie ca nivel de referință pentru indexare;  

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta 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. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;  

 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. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art. 491, art. 489  precum și pe cele ale titlului IX din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;  

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

modificările și completările ulterioare;  art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală; 
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Ținând cont de faptul că, pentru anul 2020 rata inflației a fost de 2,6 %, conform de Institutului 

National de Statistica,  

 prevederile  art. 129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din O.U.G.nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ.  

În temeiul prevederilor  art. 136 alin (1) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

H o t ă r ă ș t e : 

 

Art. 1. (1)Impozitele și taxele locale pentru anul 2022, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri, 

indexate cu rata inflatiei 2,6% 

(2) Cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale și amenzile care se 

stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Cudalbi si  

sunt prevăzute în anexa  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2. Pentru anul 2022, se acordă scutiri de impozit/taxa conform anexei nr. 2, parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat 

pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice si juridice, până la data de 31 martie a anului 

respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

 

Art.4. În cazul înstrăinării clădirii (transferului dreptului de proprietate), persoana fizică are 

obligația de a depune o declarație fiscală aferentă clădirii vândute, în termen de 30 de zile de la data 

vânzării, completând formularul ITL 001, la care anexează documentul justificativ. 

 

Art.5. Se stabilesc impozitele  şi taxele  locale pentru anul 2022, la nivelul comunei Cudalbi, 

judetul Galati, după cum urmeaza: 

 

a)Nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul 

cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, constituind anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Referitor la impozitul pe cladiri este remarcat ca acesta se stabileste diferentiat pe categorii de 

destinatie: cladiri rezidentiale si cladiri anexa,  cladiri nerezidentiale, cladiri cu destinatie mixta, 

cladiri cu destinatie agricola. 

b) In cazul persoanelor fizice pentru cladirile rezidentiale si cladirile –anexa cota impozitului 

pe cladiri prevazuta la art.457 al.(1) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal,se mentine  la 

0,11%,(0,08 – 0,2) aplicata asupra valorii impozabile.  

c) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota impozitului  pe 

cladire prevazuta la art.458 al.(1) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, se mentine  0,22 

%,(0,2-1,3%) aplicata asupra valorii care poate fi valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare, 

valoarea finala a lucrarilor de constructii , in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinta , valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

d) In cazul persoanelor juridice pentru cladirile rezidentiale cota de impozitare asupra valorii 

impozabile a clădirii prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, se 

mentine  la 0,2% (0,08- 0,2%). 

e) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice , cota de impozitare  

asupra valorii impozabile a cladirii prevazuta la art. 460 alin.(2) din Legea 227/08.09.2015 privind 

Codul fiscal, se  mentine la 0,4% (0,02-1,3%).       

g) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanelor juridice, 

uilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
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f)  In cazul taxei pentru servicii de reclama si publicitate cota se mentine la 3%, conform art. 

477 alin. (5) din Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal. 

g) In cazul impozitului pe spectacole cota de impozit se mentine la 1%, conform art. 481, 

alin.(2), lit.a)  si cota de 3% la lit.b).din Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal. 

 

Art.6. Bonificaţia prevazută la art. 462 alin.(2), art.467, alin.(2) şi art.472 alin.(2) din Legea 

nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal se stabileste dupa cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%; 

b) în cazul impozitului pe teren, la 10%; 

                  c )  în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10%. 

 

Art.7. Pentru determinarea impozitului pe terenuri cu construcţii amplasate în intravilan şi a taxei 

pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, pentru anul 2022, se stabileşte 

delimitarea zonelor astfel: 

- terenurile cu construcţii amplasate în intravilan de o parte şi de alta a D.J. 251 şi D.J. 253 se 

încadreaza în zona A, rang IV; 

- restul terenurilor cu constructii amplasate în intravilan se încadreaza în zona B, rang IV. 

 

Art.8. Valoarea impozabilă a terenurilor cu construcţii amplasate în intravilan se ajustează în funcţie 

de amplasarea terenului, prin înmulţirea sumei determinate conform Capitolului III din anexa  cu 

coeficientul de corecţie corespunzător:  

- Pentru terenuri cu construcţii amplasate în intravilan amplasate în zona A, rang IV – 1,10; 

- Pentru terenuri cu construcţii amplasate în intravilan amplasate în zona B, rang IV – 1,05. 

 

Art.9 În anul 2022, pentru clădirile  proprietate publică sau privată ale statului sau a unităţii 

administrativ - teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, 

persoanelor  juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 

locatarilor, titularului  dreptului de administrare sau folosinţă, dupa caz, în condiţii similare 

impozitului  pe clădiri. 

 

Art.10 Pentru  terenurile proprietate publică sau  privată a statului  ori a unităţii administrativ-

teritoriale, situate în intravilan sau extravilan, concesionate, închiriate, date în administrare sau 

folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 

titularului; 

 

Art. 11. Plafonul minim al obligațiilor fiscale restante, datorate de debitorii persoane fizice și juridice, 

care se vor publica pe pagina proprie de internet a instituției, în anul 2022, stabilit în temeiul art. 162 

din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, va fi de: 

- 50.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor juridice; 

- 10.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor fizice. 

 

 Art. 12. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2022. 

 

 Art.13. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Cudalbi 

prin aparatul de specialitate. 

 

 Art.14. Secretarul general al comunei Cudalbi, judeţul Galaţi va asigura transmiterea şi comunicarea 

prezentei hotărâri. 

 

         PRESEDINTE SEDINTA                                                                      SECRETAR GENERAL                                                           

 Curteanu Ioneta                                                                            ALBU Constantin 


