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   H O T Ă R Â R E A nr.77/2021 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,  

precum și a taxelor speciale pe anul 2022 

 
 

    Consiliul Local Ciumani , 
 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

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

României, republicată; 
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

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

3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

4) art.87alin.(3), art.129 alin.(1) litera d), alin.(4) litera c) și art.139 alin.(3) litera c) din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

5) 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; 

6) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr.79/2017 pentru completarea 
Legii nr.227/2015, 

7) Legii nr.296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, prin care au fost modificate stabilirea nivelurilor reglementate la art.470 alin.(5) și art.470 
alin.(6) din Codul fiscal; 

8) Legii  nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

9)  Ordonanței de Urgență nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

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

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

12) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

13) art. 19 și art. 20, alin.(2), litera d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 
interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

14) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

15) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
16) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
17) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din 

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  
18) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 

230/2006; 

19) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

20) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 



21) art. 6 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

22) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

23) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 

și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 
24) Hotărârii Consiliului Local nr.19/2020 privind aprobarea Regulamentului privind 

procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există 
obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Ciumani 

25) Art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes 

public,cu modificările și completările ulterioare, 
26) Art.35 alin.(5) din Ordonanța de Urgență nr.44/2008 – privind desfășurarea 

activităților economice de către persoanele fizice autorizate,intreprinderile individuale și 
intreprinderile familiale, 

27) Art.23 alin.(3) din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 – privind procedura înmatriculării, 

înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a 
vehiculelor,modificată prin Ordinul nr.120/2020, 

28) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/2017, 

29) Hotărârii Consiliului Local nr.76/2021 privind stabilirea zonelor și delimitarea acestora  
la nivelul  comunei Ciumani în vederea impozitării,  

30) Hotărârea Consiliului Local nr.22/2021 privind indexare impozitelor și taxelor 
locale,rectificată prin hotărârea Consiliului Local nr.62/2021, 

31) Comunicarea Institutului Național de Statistică  prin care a fost comunicată rata 

inflației anului 2020 ca fiind de 2,6 %, respectiv rata de schimb a mondei euro în vigoare în prima 
zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile 

minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri, 

ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 
teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților 

administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Ciumani este următoarea: 
a) Rangul  IV – sat reședință de comună fără sate componente, 

luând act de:  
a) Referatul de aprobare al primarului comunei Ciumani, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr.73/2021; 

b) raportul compartimentului impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ciumani,  înregistrat sub nr.73/2021;   

c) Văzând avizul consultatv  favorabil  nr.73/2021 al comisiei pentru buget-finanțe, 
investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț a Consiliului Local 
Ciumani, juridică şi de disciplină, administrarea domeniului public şi privat al comunei Ciumani; 

Luând în considerare unul dintre 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, 
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, în 

contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu completările ulterioare, văzând procesul-verbal de afișare nr. 3846 /2021 

în temeiul  dispozițiilor  prevăzute de art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera c), art.133 

alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3) litera c), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art. 1. - (1) Se stabilesc impozitele și taxele locale, limitele amenzilor pentru anul 2022 la 
nivelul indexat cu 2,6 %, rata inflației anului fiscal 2020 ,indexat prin Hotărârea Consiliului Local al 



comunei Ciumani nr.22/2021  în conformitate cu prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, rectificată prin Hotărârea Consiliului Local 
Ciumani nr.62/2021. 

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 
470 alin. (5) şi (6) se stabilesc la nivelurile indexate cu rata de schimb a monedei euro în vigoare în 
prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021, respectiv cu 4,9470 lei şi publicată în Jurnalul Uniunii 

Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele 
de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

(3) Taxele speciale de la art.484 se stabilesc la nivelul stabilit pentru anul 2021. 
(4) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 

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

Consiliul Local al comunei Ciumani, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

 
             Art.2- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Ciumani, prin aparatul de specialitate al său.  

 
Art.4– (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciumani, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ciumani și prefectului județului Harghita și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe 
pagina de internet www.csomafalva.info/ro.   

(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 

 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

        Korpos Levente                                             Secretar general: Balogh Zita 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 23 
decembrie 2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie 
şi 3 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

https://sintact.ro/#/dokument/79125918?cm=DOCUMENT
http://www.csomafalva.info/ro
http://uat.mdrap.ro/


 

 


