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Nr. 4171/25.10.2021 
 
 
 
 

ANUNȚ PUBLIC 
 

 Se aduce la cunostintă publică, în conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala în administratia publica locala, republicată, ca 
urmează a se supune dezbaterii autoritatii publice deliberative: 

-  Proiectul de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si  
taxelor locale în comuna Cernătesti, judetul Buzău, începând cu anul 2022, în 
baza referatului de aprobare si a raportului de specialitate cu documentatia 
aferentă, proiect care se postează pe site-ul oficial al Primariei Cernătesti la 
adresa www.cernatesti.ro si se afisază la sediul primariei Cernătesti. 
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 pot fi transmise în scris 
propuneri, sugestii sau opiniii cu privire la actul normativ prezentat în anexa, pe 
adresa primariei sat Cernătesti, comuna Cernătesti, jud. Buzău, fax 
0238750398 sau email: primariacernătesti@cernatesti.ro până la data de 
25.11.2021 ora 10.00. 
  
 
 
 
  

Birou financiar contabil, 
achizitii publice, impozite si taxe 

Sef Birou  
Caloian Stela 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTESTI 
 
 

Nr. 4199/25.10.2021 
 
 
 
 

Proces – Verbal 
pentru îndeplinirea procedurii de transparentă decizională încheiat astăzi 

25.10.2021 
 
 In temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională în 
administratia publica locală, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul 
comunei Cernătesti, jud. Buzău supune dezbaterii publice Proiectul de hotărâre 
privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale în comuna Cernătesti, 
judetul Buzău, începând cu anul 2022. 
 Propunerile si opiniile cu privire la actul normativ prezentat în anexa, 
supus dezbaterii pot fi transmise pe adresa primariei comunei Cernătesti, sat 
Cernătesti, comuna Cernătesti, jud. Buzău, fax 0238750398 sau email: 
primariacernatesti@cernatesti.ro până la data de 25.11.2021 ora 10.00. 
 Drept pentru care s-a procedat la afisarea anuntului nr. 4171/25.10.2021 
a Referatului de aprobare, a Raportului de specialitate si a Proiectului de 
hotărâre privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale în comuna 
Cernătesti, judetul Buzău, începând cu anul 2022. 
  
  

PRIMARUL COMUNEI CERNĂTESTI 
 

MÎRZEA PETRACHE 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

COMUNA CERNĂTESTI 
CONSILIUL LOCAL 

P R O I E C T 
H O T Ă R A R E  

privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale în comuna 
Cernătesti, judetul Buzău, începând cu anul 2022 

 
 Analizând temeiul legal 
 - art. 56, art.. 120 alin. (1), art.. 121 alin. (1) și (2) și art.. 139 alin. (2) din 
Constituția Ronâniei, republicată; 
 - art.. 9 pct. 3 al Cart.ei Europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg în 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 
   -  art. 1, art. 2, alin.( 1) lit. h) și Titlului IX, Capitolul X, art.. art. 456, alin. 
(1), 457 alin. (1), art..458 alin. (1), alin .(3), alin. (4), art. 460 alin.(1), alin. (2),  
alin. (3),  alin. (8),  art. 462 alin. (2), art.  464, alin. (1),  art. 465 alin. (2), alin. 
(3), alin. (4), alin. (5), alin. (7), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1), art. 470 alin. 
(2), alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8), art. 472 alin. (2),  art..474 alin. 
(1)-alin. (6), alin. (8)-alin. (10), alin. (12)-alin. (16), art. 475 alin. (1)-alin. (3), 
alin.(5), art. 478 alin. (2), art. 481 alin.(2),  art. 482,  art. 484 alin. (3),  art. 486 
alin. (1),  alin .(4), alin. (5), art. 493, art. 493 alin. (4) din Legera nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,  prin art. I pct. 59 din O.G. nr. 8/2021; 

- art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,  alineat modificat prin art. I pct. 60 din 
O.G. nr. 8/2021, în vigoare de la 3 septembrie 2021; 
 - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și 
art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - O.G. nr. 8/2021privind unele măsuri fiscal - bugetare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

- art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare 
și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 Luând în considerare, 
 - referatul de aprobare al primarului comunei Cernătesti, înregistrat sub  
nr. 260/25.10.2021; 
 - raportul biroului financiar contabil, achizitii publice, impozite si taze, 
înregistrat sub nr. 261/25.10.2021; 
 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  
consiliului   local al  comunei Cernătesti, județul Buzău ; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c), 
art. 139 alin. (1) coroborat cu alin. (3) lit. c) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

Consiliul Local al Comunei Cernătesti, 
H O T Ă R Ă Ș T E  : 

Art.1. Începând cu anul 2022, se aprobă cotele, valorile impozabile, 
nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale si amenzile, care se stabilesc, 
se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei  
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Cernătești, în limitele si conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările si completările ulterioare, în anul fiscal 2022, prevăzute în 
Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2.  Începînd cu anul 2022, se aprobă scutirile taxelor locale, la nivelul 
comunei Cernătesti,  în limitele si conditiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  
cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.3. Începînd cu anul 2022, se aprobă sanctiunile, în limitele si conditiile 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, , 
prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 Art.4. Incepând cu anul 2022, se aprobă bonificația pentru plata cu 
anticipatie, pâna la 31 martie, a impozitului pe clădiri, terenuri si mijloace de 
transport datorate de persoanele fizice pentru întregul an este de 10%,  în 
limitele si conditiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare. 

Art.5. Creantele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 
2021, mai mici de 40 lei, se anulează, conform art.. 266 alin. (5), (6) si (7) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură fiscală, cu modificările si 
completările ulterioare 

 Art.6. Primarul comunei Cernătesti, prin Biroul financiar contabil, 
impozite si taxe,  va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor  
prezentei hotărâri. 

Art.7. Secretarul general al comunei Cernătesti va aduce la cunoștința  
publică prevederile prezentei hotărâri, prin afișare și o va înainta Instituției 
Prefectului Județului Buzău, primarului comunei, precum și autorităților 
interesate, în termenul legal. 
 
 
            Initiator,                                             Avizează pentru legalitate, 
            Primar                                            Secretar general al comunei, 
       Petrache Mîrzea                                        Dumitrascu Doru-Vasile 
 
 
 
Cernătesti,  
 
 
 
 
 
 

Nr. 51/25.10.2021 
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ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA CERNATESTI 

PRIMAR 
 

Nr. 260/25.10.2021 
REFERAT de APROBARE 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxe 
locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2022 în 

comuna Cernătești 
 

Având în vedere principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2022  are la baza prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal. 
 Conform art. 491 din codul fiscal, începând cu anul 2017, impozitele si 
taxele locale care constau într-o anumită sumă  în lei sau care sunt stabilite pe 
baza unei anumite sume în lei se indexează anual, de catre consiliul local, 
tinând cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. 
 Având în vedere: 
- art. 56, art.. 120 alin. (1), art.. 121 alin. (1) și (2) și art.. 139 alin. (2) din 
Constituția Ronâniei, republicată; 
 - art.. 9 pct. 3 al Cart.ei Europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg în 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 
   -  art. 1, art. 2, alin.( 1) lit. h) și Titlului IX, Capitolul X, art.. art. 456, alin. 
(1), 457 alin. (1), art..458 alin. (1), alin .(3), alin. (4), art. 460 alin.(1), alin. (2),  
alin. (3),  alin. (8),  art. 462 alin. (2), art.  464, alin. (1),  art. 465 alin. (2), alin. 
(3), alin. (4), alin. (5), alin. (7), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1), art. 470 alin. 
(2), alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8), art. 472 alin. (2),  art..474 alin. 
(1)-alin. (6), alin. (8)-alin. (10), alin. (12)-alin. (16), art. 475 alin. (1)-alin. (3), 
alin.(5), art. 478 alin. (2), art. 481 alin.(2),  art. 482,  art. 484 alin. (3),  art. 486 
alin. (1),  alin .(4), alin. (5), art. 493, art. 493 alin. (4) din Legera nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,  prin art. I pct. 59 din O.G. nr. 8/2021; 

- art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,  alineat modificat prin art. I pct. 60 din 
O.G. nr. 8/2021, în vigoare de la 3 septembrie 2021; 
 - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și 
art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - O.G. nr. 8/2021privind unele măsuri fiscal - bugetare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

- art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare 
și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Propunem spre analiză si aprobare Consiliului local, Proiectul de Hotărâre 

privind nivelul impozitelor si taxelor si alte reglementari legale ce urmează a se 
aplica în anul fiscal 2022, asa cum sunt prevazute în Anexa 1, cu următoarele 
precizări. 

 
1. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de 

tansport sunt creante anuale si se achita în două rate egale, până la data de 31  
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martie si respectiv 30 septembrie inclusiv potrivit art. 462 alin. (1), art. 467 alin. 
(1) si art. 472 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren 
si a impozitului pe mijloacele de transport pana la data de 31 martie se aplică o 
bonificatie de 10% atât în cazul persoanelor fizice cât si persoanelor juridice, 
potrivit art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. (2) din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Taxa pe clădiri, taxa pe teren, calculate similar cu impozitul pe cladiri, se 
plăteste lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecarei luni  din perioada 
de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosintă, potrivit art. 462 alin. (5) si 467 alin. (5) 
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările 
ulterioare. Plata anticipată, nu conduce la acordarea de bonificatii; 

4. Impozitul anual pe cladiri, teren , mijloace de transport datorate bugetului  
local comunal, de catre persoanele fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, 
fiecare, se plateste integral, până la primul termen de plată, respective 31 martie 
potrivit dispozitiilor art. 462 alin. (3), art. 467 alin.( 3) si art. 472 alin. (3) din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare; 

5. Scutirile se aplică în baza documentelor doveditoare, valabile la data de 
31 decembrie a anului fiscal anterior care atestă situatia respectivă, potrivit art. 
456 alin.(1), art. 464 alin.(1) si art. 469 alin.(1) din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile 
pct. 21 alin 1, pct. 71 si pct. 102 din H.G nr. 1/2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si se aplică cu 
data de 01 ianuarie a anului fiscal următor; 

6. Scutirea de impozit pe cladirea folosită ca domiciliu si/sau alte clădiri  
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.2 lit. a), c)-
e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoasterea 
meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordare unor 
drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la art. 456 
alin.(1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si 
completarile se aplică potrivit cotei părti detinută în proprietate, chiar si în cazul 
sotilor; 

7. Scutirea de impozit se acorda integral pe cladirile aflate in proprietatea 
sau coprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor 
necasatorite ale veteranilor de război potrivit art. 456 alin.(1) lit.r) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completările ulterioare si pe 
întreaga cladire folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coprietatea 
persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 
1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificarile si 
completarile ulterioare potrivit art. 456 alin. (1) lit s). Numai în situatia în care o 
cota parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu se acordă si pe cota 
proprietate detinută de terti; 

8. Scutirea de impozit/taxa pe cladiri în cazul scutirilor prevazute la art 456  
alin (1) lit r), s) si t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 
si completările ulterioare se acordă astfel: 

8.1. Scutirea se acorda integral pentru cladirile aflate în proprietatea  
persoanelor mentionate la art. 456 alin. (1) lit r), respective clădirile aflate în 
proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a 
vaduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, detinute în comun cu sotul sau 
sotia. In situatia în care o cota-parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu 
se acordă pentru cota-parte detinută de acesti terti; 
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8.2. Scutirea se acorda pentru întreaga clădire de domiciliu detinută în  

comun cu sotul sau sotia, pentru cladirile aflate în proprietatea persoanelor 
mentionate la art. 46 alin. (1) lit s) si t), adică pentru cladirea folosita ca 
domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 
1 si art. 5 din Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si 
completările ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta 
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea 
189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si respective clădirea 
folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat si a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respective a reprezentantilor legali, pe perioada în care au în 
îngrijire, supraveghere si întretinere persoane cu handicap grav sau accentuat  
si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. În situatia în care o cotă-prte 
din clădirea de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acordă pentru cota-
parte detinută de acesti terti; 

9. Scutirea pe impozit pe cladirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea  
sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat  si a 
persoanelor încadrate gradul I de invaliditate, respective reprezentantilor legali, 
pe perioada în care au în îngrijire, supreveghere si întretinere persoane cu 
handicap grav sau accentuat si persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
se acordă potrivit art. 456 alin. 1) lit. t) din Legea 227/2015 privind codul fiscal 
cu modificările si completările ulterioare si se aplică începând cu data de 1 a 
lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative potrivit 
art. 456. alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completările ulterioare; 

10. Scutirea de impozit pe terenul aferent cladirii de domiciliu si/sau  
alte terenuri aflate în proprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a),c)-e) din 
Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea 
meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor 
drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la art. 464 
alin.(1) lit. u) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare se aplica potrivit cotei-parti detinută în proprietate, chiar 
si în cazul sotilor; 

11. Scutirea de impozit pe terenuri, prevazute la art. 464 alin.(1) lit.r),s)  
si t). se acordă astfel: 

11.1. Scutirea se acorda integral pentru terenurile aflate în proprietatea  
persoanelor mentionate la art. 464 alin. (1) lit r), respective terenurile aflate în 
proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a 
vaduvelor necăsătorite ale veteranilor de razboi, detinute în comun cu sotul sau 
sotia. In situatia în care o cota-parte din terenuri apartine unor terti, scutirea 
nu se acordă pentru cota parte detinută de acesti terti; 

11.2. Scutirea se acordă  pentru intregul teren aferent cladirii de  
domiciliu detinută în  comun cu sotul sau sotia, pentru terenurile aflate în 
proprietatea persoanelor mentionate la art. 464 alin.(1) lit.s) si t), adică pentru 
terenul aferent cladirii folosită ca domiciliu aflată în proprietaea sau 
coproprietatea persoanelor prevazute la art 1 si art. 5 din Decretul –lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si a persoanelor 
fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări si completări prin Legea 189/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare si respective terenul aferent cladirii folosită ca domiciliu aflată în 
proprietatea sau coprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a 
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respective a reprezentantilor 
legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere si întretinere persoane cu  
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handicap grav sau accentuat si persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate . 
In situatia în care o cota-prte din terenul aferent cladirii de domiciliu apartine 
unor terti, scutirea nu se acordă pentru cota-parte detinută de acesti terti; 

12. Scutirea pe impozit/ taxei pe terenul aferent   cladirii folosită ca  
domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat  si a persoanelor încadrate gradul I de invaliditate, respective 
reprezentantilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supreveghere si 
intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, se acordă potrivit art. 456 alin. 1) lit. t) din Legea 
227/2015 privind codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare si se 
aplică începand cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative potrivit art. 456. alin. (6) din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare; 

13. Scutirea pe impozit pe terenurile aflate în proprietatea sau  
coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor 
necăsătorite ale veteranilor de razboi potrivit art. 464 alin. (1) lit. r) din Legea 
227/2015 privnd Codul fiscal cu modificarile si completările ulterioare si pe 
terenul aferent clădirii de domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din  motive politice de 
dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate 
în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare art. 464 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, se acordă integral pentru 
terenurile detinute în comun cu sotul/sotia. Numai în situatia în care o cota -
parte din teren apartine unor terti, scutirea nu se acordă si pe cota de 
proprietate detinută de acesti terti; 

14. Scutirile prevazute la art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227/2015  
privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare a caror aprobare 
cade în sarcina Consiliului local, intră în vigoare cu data de 01 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune actele justificative; 

15. Scutirea de impozit pe un singur mijloc de transport aflat în proprietatea  
sa coproprietatea persoanelor prevazute la art. 469 alin .(1) lit.  b) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si pe un 
singur mijloc de transport la alegerea proprietarului, aflat în proprietatea 
persoanelor mentionate la aceste litere, detinute în comun cu sotul sau sotia. In 
situatia în care o cotă parte din  dreptul de proprietate asupra mijlocului de 
transport apartine unor terti, scutirea nu se acordă pentru o parte detinută de 
acesti terti. Scutirea de impozit pe un singur mijloc de transport aflat in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, 
la alegerea contribuabilului, se aplică potrivit cotei-parti detinută în proprietate, 
chiar si în cazul sotilor. Scutirea de impozit se aplică cu data de 01 ianuarie a 
anului fiscal urmator depunerii cererii însotită de documentele justificative , cu 
exceptia scutirilor prevazute la art. 469 lit b) care se aplică începând cu data de 
1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative – 
adică mijlocele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respective reprezentantilor legali, pe perioade în care au în îngrijire, 
supraveghere si întretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si 
persoane încadrate în grdul I de invaliditate; 
15. Creantele fiscale (impozit cladiri, impozit teren, impozit mijloace de  
transport) restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021, mai 
mici de 40 de lei, se anulează potrivit prevederilor art. 266 alin. (6) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscală. Anularea se aplică la totalul 
creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate în sold la data de 31  
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decembrie 2021; 
16. Pentru neachitatrea la termenul de scadentă de catre debitor a  

obligatiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se datorează după acest 
termen majorari de întarziere. Nivelul majorarii de întarziere este de 1% din 
cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru 
fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, 
potrivit dispozitiilor art. 183 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 

17. Impozitele si taxele locale, majorarile de întarziere, precum si  
amenzile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale 
unitatilor administartiv-teritoriale, potrivit art. 494 alin. (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 

18. Se aprobă taxa specială pentru serviciul public de salubrizare –  
activitatea de colectare separate si transport separate al deseurilor municipal si 
al deseurilor similar provenind din activitati comerciale din industrie si 
institutii, inclusiv fractii colectate separate, fără a aduce atingere fluxului de 
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, în 
cuantum de 8 lei/persoana/luna (utilizatori casnici), respectiv 138 lei/mc 
(utilizatori non-casnici), pentru aceia care nu încheie contract de salubrizare cu 
operatorul de salubrizare al UAT comuna Cernătesti, judetul Buzău. 

19. Se aproba alte taxe locale conform art. 486 alin. (1) din Legea  
227/2015 privind Codul fiscal: 

- Contravaloare placute de înregistrare vehicule, pentru care nu există obligatia 
înmatricularii, înregistrate la primaria comunei Cernătesti (mopede, masinilor 
autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, masini agricole sau 
forestiere, tractoare, etc) – 54 lei; 
- Contravaloare certificate de înregistrare vehicule, înregistrate la primaria  
comunei Cernătesti (mopede, masini autopropulsate pentru efectuarea de 
servicii sau lucrări, masini agricole sau forestiere, tractoare, etc) – 10 
lei/certificat; 

20. Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: 
a) Majorarile pentru plata cu întarziere a impozitelor si taxelor locale; 
b) Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru prevazute de lege,  

potrivit legislatiei în vigoare. 
21. Nu se datorează impozit/taxă conform Legii nr. 227/2015  

privind Codul fiscal art. 456, alin.(1), art.464, alin.(1) si  art.469 alin.1. 
22. Conform Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal,  art.482 Spectacolele  

organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 
 
Doamnelor si domnilor consilieri, consider că proiectul de hotărâre privind 

stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxe locale si alte 
taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2022 în comuna Cernătesti, este 
necesar, fapt pentru care îl supun aprobării dumneavoastră. 

 
 

Primarul Comunei Cernătesti 
Petrache Mîrzea 
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Biroul financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe 
 

Nr. 261/25.10.2021 
RAPORT de SPECIALITATE 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxe 
locale si alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2022 în 

comuna Cernătești 
 

 În conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2022 are la baza prevederile Legii nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal. 
 Conform art. 491 din codul fiscal, începând cu anul 2017, impozitele si 
taxele locale care constau într-o anumită sumă  în lei sau care sunt stabilite pe 
baza unei anumite sume în lei se indexează anual, de catre consiliul local, 
tinând cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior. 
 Având în vedere: 
- art. 56, art.. 120 alin. (1), art.. 121 alin. (1) și (2) și art.. 139 alin. (2) din 
Constituția Ronâniei, republicată; 
 - art.. 9 pct. 3 al Cart.ei Europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg în 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 
   -  art. 1, art. 2, alin.( 1) lit. h) și Titlului IX, Capitolul X, art.. art. 456, alin. 
(1), 457 alin. (1), art..458 alin. (1), alin .(3), alin. (4), art. 460 alin.(1), alin. (2),  
alin. (3),  alin. (8),  art. 462 alin. (2), art.  464, alin. (1),  art. 465 alin. (2), alin. 
(3), alin. (4), alin. (5), alin. (7), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1), art. 470 alin. 
(2), alin. (3), alin. (5), alin. (6), alin. (7), alin. (8), art. 472 alin. (2),  art..474 alin. 
(1)-alin. (6), alin. (8)-alin. (10), alin. (12)-alin. (16), art. 475 alin. (1)-alin. (3), 
alin.(5), art. 478 alin. (2), art. 481 alin.(2),  art. 482,  art. 484 alin. (3),  art. 486 
alin. (1),  alin .(4), alin. (5), art. 493, art. 493 alin. (4) din Legera nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,  prin art. I pct. 59 din O.G. nr. 8/2021; 

- art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare,  alineat modificat prin art. I pct. 60 din 
O.G. nr. 8/2021, în vigoare de la 3 septembrie 2021; 
 - art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și 
art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - O.G. nr. 8/2021privind unele măsuri fiscal - bugetare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

- art. 2 lit. a), c), e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 82/2006 
pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare 
și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

1. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de 
tansport sunt creante anuale si se achita în două rate egale, până la data de 31 
martie si respectiv 30 septembrie inclusiv potrivit art. 462 alin. (1), art. 467 alin. 
(1) si art. 472 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe 
 Teren si a impozitului pe mijloacele de transport pana la data de 31 martie se 
aplică o bonificatie de 10% atât în cazul persoanelor fizice cât si persoanelor 
juridice, potrivit art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) si art. 472 alin. (2) din Legea  
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227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. Taxa pe clădiri, taxa pe teren, calculate similar cu impozitul pe cladiri, 
se 

plăteste lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecarei luni  din perioada 
de valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare sau folosintă, potrivit art. 462 alin. (5) si 467 alin. (5) 
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările 
ulterioare. Plata anticipată, nu conduce la acordarea de bonificatii; 

4. Impozitul anual pe cladiri, teren , mijloace de transport datorate 
bugetului  

local comunal, de catre persoanele fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, 
fiecare, se plateste integral, până la primul termen de plată, respective 31 martie 
potrivit dispozitiilor art. 462 alin. (3), art. 467 alin.( 3) si art. 472 alin. (3) din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare; 

5. Scutirile se aplică în baza documentelor doveditoare, valabile la data de 
31 decembrie a anului fiscal anterior care atestă situatia respectivă, potrivit art. 
456 alin.(1), art. 464 alin.(1) si art. 469 alin.(1) din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile 
pct. 21 alin 1, pct. 71 si pct. 102 din H.G nr. 1/2016 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si se aplică cu 
data de 01 ianuarie a anului fiscal următor; 

6. Scutirea de impozit pe cladirea folosită ca domiciliu si/sau alte clădiri  
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.2 lit. a), c)-
e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoasterea 
meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordare unor 
drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la art. 456 
alin.(1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si 
completarile se aplică potrivit cotei părti detinută în proprietate, chiar si în cazul 
sotilor; 

7. Scutirea de impozit se acorda integral pe cladirile aflate in proprietatea 
sau coprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor 
necasatorite ale veteranilor de război potrivit art. 456 alin.(1) lit.r) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completările ulterioare si pe 
întreaga cladire folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coprietatea 
persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 
1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificarile si 
completarile ulterioare potrivit art. 456 alin. (1) lit s). Numai în situatia în care o 
cota parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu se acordă si pe cota 
proprietate detinută de terti; 

8. Scutirea de impozit/taxa pe cladiri în cazul scutirilor prevazute la art  
456 alin (1) lit r), s) si t) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările si completările ulterioare se acordă astfel: 

a. Scutirea se acorda integral pentru cladirile aflate în proprietatea  
persoanelor mentionate la art. 456 alin. (1) lit r), respective clădirile aflate în 
proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a 
vaduvelor necăsătorite ale veteranilor de război, detinute în comun cu sotul sau 
sotia. In situatia în care o cota-parte din cladiri apartine unor terti, scutirea nu 
se acordă pentru cota-parte detinută de acesti terti; 

b. Scutirea se acorda pentru întreaga clădire de domiciliu detinută  
în comun cu sotul sau sotia, pentru cladirile aflate în proprietatea persoanelor 
mentionate la art. 46 alin. (1) lit s) si t), adică pentru cladirea folosita ca 
domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 
1 si art. 5 din Decretul Lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si  
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completările ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta 
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea 
189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si respective clădirea 
folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat si a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respective a reprezentantilor legali, pe perioada în care au în 
îngrijire, supraveghere si întretinere persoane cu handicap grav sau accentuat  
si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. În situatia în care o cotă-prte 
din clădirea de domiciliu apartine unor terti, scutirea nu se acordă pentru cota-
parte detinută de acesti terti; 

9. Scutirea pe impozit pe cladirea folosită ca domiciliu aflată în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat  si 
a persoanelor încadrate gradul I de invaliditate, respective reprezentantilor 
legali, pe perioada în care au în îngrijire, supreveghere si întretinere persoane cu 
handicap grav sau accentuat si persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
se acordă potrivit art. 456 alin. 1) lit. t) din Legea 227/2015 privind codul fiscal 
cu modificările si completările ulterioare si se aplică începând cu data de 1 a 
lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative potrivit 
art. 456. alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completările ulterioare; 

10. Scutirea de impozit pe terenul aferent cladirii de domiciliu si/sau  
alte terenuri aflate în proprietatea persoanelor prevazute la art. 2 lit. a),c)-e) din 
Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea 
meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor 
drepturi acestuia si urmasilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 111/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute la art. 464 
alin.(1) lit. u) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare se aplica potrivit cotei-parti detinută în proprietate, chiar 
si în cazul sotilor; 

11. Scutirea de impozit pe terenuri, prevazute la art. 464 alin.(1) lit.r),s)  
si t). se acordă astfel: 

a. Scutirea se acorda integral pentru terenurile aflate în  
proprietatea persoanelor mentionate la art. 464 alin. (1) lit r), respective 
terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, a 
vaduvelor de razboi si a vaduvelor necăsătorite ale veteranilor de razboi, 
detinute în comun cu sotul sau sotia. In situatia în care o cota-parte din 
terenuri apartine unor terti, scutirea nu se acordă pentru cota parte detinută de 
acesti terti; 

b. Scutirea se acordă  pentru intregul teren aferent cladirii de  
domiciliu detinută în  comun cu sotul sau sotia, pentru terenurile aflate în 
proprietatea persoanelor mentionate la art. 464 alin.(1) lit.s) si t), adică pentru 
terenul aferent cladirii folosită ca domiciliu aflată în proprietaea sau 
coproprietatea persoanelor prevazute la art 1 si art. 5 din Decretul –lege nr. 
118/1990, republicat, cu modificările si completările ulterioare, si a persoanelor 
fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări si completări prin Legea 189/2000, cu modificarile si completarile 
ulterioare si respective terenul aferent cladirii folosită ca domiciliu aflată în 
proprietatea sau coprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a 
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respective a reprezentantilor 
legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere si întretinere persoane cu 
handicap grav sau accentuat si persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate . 
In situatia în care o cota-prte din terenul aferent cladirii de domiciliu apartine 
unor terti, scutirea nu se acordă pentru cota-parte detinută de acesti terti; 
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12. Scutirea pe impozit/ taxei pe terenul aferent   cladirii folosită ca  
domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat  si a persoanelor încadrate gradul I de invaliditate, respective 
reprezentantilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supreveghere si 
intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, se acordă potrivit art. 456 alin. 1) lit. t) din Legea 
227/2015 privind codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare si se 
aplică începand cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative potrivit art. 456. alin. (6) din Legea 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare; 

13. Scutirea pe impozit pe terenurile aflate în proprietatea sau  
coproprietatea veteranilor de razboi, a vaduvelor de razboi si a vaduvelor 
necăsătorite ale veteranilor de razboi potrivit art. 464 alin. (1) lit. r) din Legea 
227/2015 privnd Codul fiscal cu modificarile si completările ulterioare si pe 
terenul aferent clădirii de domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din  motive politice de 
dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate 
în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare art. 464 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, se acordă integral pentru 
terenurile detinute în comun cu sotul/sotia. Numai în situatia în care o cota -
parte din teren apartine unor terti, scutirea nu se acordă si pe cota de 
proprietate detinută de acesti terti; 

14. Scutirile prevazute la art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227/2015  
privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare a caror aprobare 
cade în sarcina Consiliului local, intră în vigoare cu data de 01 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune actele justificative; 

15. Scutirea de impozit pe un singur mijloc de transport aflat în proprietatea  
sa coproprietatea persoanelor prevazute la art. 469 alin .(1) lit.  b) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si pe un 
singur mijloc de transport la alegerea proprietarului, aflat în proprietatea 
persoanelor mentionate la aceste litere, detinute în comun cu sotul sau sotia. In 
situatia în care o cotă parte din  dreptul de proprietate asupra mijlocului de 
transport apartine unor terti, scutirea nu se acordă pentru o parte detinută de 
acesti terti. Scutirea de impozit pe un singur mijloc de transport aflat in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit.b) si 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, 
la alegerea contribuabilului, se aplică potrivit cotei-parti detinută în proprietate, 
chiar si în cazul sotilor. Scutirea de impozit se aplică cu data de 01 ianuarie a 
anului fiscal urmator depunerii cererii însotită de documentele justificative , cu 
exceptia scutirilor prevazute la art. 469 lit b) care se aplică începând cu data de 
1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative – 
adică mijlocele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respective reprezentantilor legali, pe perioade în care au în îngrijire, 
supraveghere si întretinere persoane cu handicap grav sau accentuat si 
persoane încadrate în grdul I de invaliditate; 
15. Creantele fiscale (impozit cladiri, impozit teren, impozit mijloace de  
transport) restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021, mai 
mici de 40 de lei, se anulează potrivit prevederilor art. 266 alin. (6) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscală. Anularea se aplică la totalul 
creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 
decembrie 2021; 

16. Pentru neachitatrea la termenul de scadentă de catre debitor a  
obligatiilor fiscale principale datorate bugetelor locale, se datorează după acest  
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termen majorari de întarziere. Nivelul majorarii de întarziere este de 1% din 
cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru 
fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
termenului de scadentă si până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, 
potrivit dispozitiilor art. 183 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 

17. Impozitele si taxele locale, majorarile de întarziere, precum si  
amenzile aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale 
unitatilor administartiv-teritoriale, potrivit art. 494 alin. (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 

18. Se aprobă taxa specială pentru serviciul public de salubrizare –  
activitatea de colectare separate si transport separate al deseurilor municipal si 
al deseurilor similar provenind din activitati comerciale din industrie si 
institutii, inclusiv fractii colectate separate, fără a aduce atingere fluxului de 
deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori, în 
cuantum de 8 lei/persoana/luna (utilizatori casnici), respectiv 138 lei/mc 
(utilizatori non-casnici), pentru aceia care nu încheie contract de salubrizare cu 
operatorul de salubrizare al UAT comuna Cernătesti, judetul Buzău. 

19. Se aproba alte taxe locale conform art. 486 alin. (1) din Legea  
227/2015 privind Codul fiscal: 

- Contravaloare placute de înregistrare vehicule, pentru care nu există obligatia 
înmatricularii, înregistrate la primaria comunei Cernătesti (mopede, masinilor 
autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau lucrări, masini agricole sau 
forestiere, tractoare, etc) – 54 lei; 
- Contravaloare certificate de înregistrare vehicule, înregistrate la primaria  
comunei Cernătesti (mopede, masini autopropulsate pentru efectuarea de 
servicii sau lucrări, masini agricole sau forestiere, tractoare, etc) – 10 
lei/certificat; 

20. Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: 
c) Majorarile pentru plata cu întarziere a impozitelor si taxelor locale; 
d) Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru prevazute de lege,  

potrivit legislatiei în vigoare. 
21. Nu se datorează impozit/taxă conform Legii nr. 227/2015  

privind Codul fiscal art. 456, alin.(1), art. 464, alin. (1) si  art. 469 alin.1 (conf. 
Anexei 2 la prezentul PHCL nr. 51/2021). 

22. Conform Legii nr. 227/2015  privind Codul fiscal,  art.482 Spectacolele  
organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe 
spectacole(conf. Anexei 2 la prezentul PHCL nr. 51/2021). 

Din aceste motive consider necesară inițierea unui proiect de hotărâre 
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite si taxe locale si 
alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica în anul 2022 în comuna Cernătesti. 

 
 

INTOCMIT, 
Sef Serviciu birou financiar contabil, achizitii publice, impozite si taxe 

STELA CALOIAN 
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