
 

    R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Consiliul Local al comunei Tătărani  

 

H O T Ă R Â R E 

privind completarea și modificarea Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  

Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 

pentru  anul   2022 

 

 

        Consiliul local al comunei Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în ședință ordinară, 

convocată în data de  25 noiembrie 2021; 

        Având în vedere: 

    - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la Nr.50/26.10.2021; 

    - Referatul de aprobare Nr.10326/26.10.2021 prezentat de Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita;    

   -  Prevederile Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea 

nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul   2022; 

   - Prevederile art.1, pct.196, pct.201, pct.207, pct.215 și pct.216 din Legea nr.296/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Directivei 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

    - Raportul de specialitate  nr.10331/26.10.2021 prezentat de compartimentul de resort din 

cadrul  Primariei comunei Tatarani, judetul Dambovita ; 

    - Avizul  favorabil  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tatarani, judetul 

Dambovita ;    

         În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

                                                               H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

           Art.1.-  Se completează Anexa la  Hotărârea nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  

Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 

pentru  anul   2022, după cum urmează: 

 

- La Capitolul II  ” Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri ”, conform  art.459 alin.3) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce 

următoarea prevedere: ”În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la 

organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.” 

 

           Art.2.- Se aprobă modificarea Anexei prevăzute la art.1 (2) la Hotărârea nr.17 din 22 

aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 

locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul  2022, cu privire la: 

- Nivelul impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5) și alin.6) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care se 

indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a 

lunii octombrie a fiecărui an 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. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro,  



  

R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

Consiliul Local al comunei Tătărani 

  

                               ANEXA  LA   HOTĂRÂREA  Nr.54/25.11.2021 
 

 

 

Art. 470 alin. (5)       

 

 

Numărul de axe si greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021/ NIVEL STABILIT 2022  

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Axe motoare cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

Axe motoare cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

I două axe  2021        2022       2021         2022 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153 0 0 174 153 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 425 174 153 485 425 

 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 599 485 425 681 599 

 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1355 681 599 1.525 1355 

 5 Masa de cel putin 18 tone 599 1355 681 599 1.525 1355 

II 3 axe 



 1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267 174 153 304 267 

 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549 304 267 626 549 

 3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712 626 549 813 712 

 4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 1098 813 8712 1.252 1098 

 5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707 1252 1098 1.945 1707 

 6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098 1707 1.252 1098 1.945 1707 

 7 Masa de cel putin 26 tone 1098 1707 1.252 1098 1.945 1707 

III 4 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 722 802 712 824 722 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1128 824 722 1.285 1128 

 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791 1.285 1128 2041 1791 

 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2657 2041 1791 3029 2657 

 5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2657 2041 1791 3029 2657 

 6 Masa de cel putin 32 tone 1791 2657 2041 1791 3029 2657 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe si greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 / NIVEL STABILIT 2022   

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Axe motoare cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalentele 

recunoscute 

alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

Axe motoare cu sistem 

de suspensie 

pneumatică sau un 

echivalentele 

recunoscute 

alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 



I 2 + 1 axe 2021       2022        2021           2022 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 0 0 

 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 0 0 

 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 0 0 0 79 0 

 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158 79 69 181 158 

 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371 181 158 423 371 

 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480 423 371 547 480 

 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 547 480 976 866 

 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1519 976 866 1731 1519 

 9 Masa de cel putin 28 tone 866 1519 976 866 1731 1519 

II 2 + 2 axe    

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346 170 148 395 346 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 395 346 649 569 

 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 649 569 953 836 

 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1009 953 836 1.151 1009 

 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009 1657 1.151 1009 1.890 1657 

 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657 2300 1.890 1657 2.622 2300 

 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300 3493 2.622 2300 3.980 3493 

 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300 3493 2622 2300 3980 3493 

 9 Masa de cel putin 38 tone 2300 3493 2622 2300 3.980 3493 

III 2 + 3 axe    

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830 2548 2087 1830 2.905 2548 



 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2548 3463 2.905 2548 3.946 3463 

 3 Masa de cel putin 40 tone 2548 3463 2.905 2548 3.946 3463 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2246 1.843 1618 2560 2246 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2246 3107 2.560 2246 3.541 3107 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3107 4596 3.541 3107 5238 4596 

 4 Masa de cel putin 44 tone 3107 4596 3.541 3107 5238 4596 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920 1113 1047 920 1.269 1113 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1662 1.269 1113 1.895 1662 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662 2647 1.895 1662 3016 2647 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1662 2647 1.895 1662 3016 2647 

NOTA: Nivelul pentru anul 2022 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se 

intregeste la un leu , prin adaos.  

 

 

 

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

STĂNESCU CONSTANTIN 

 



 

 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, respectiv 4.9470 RON". 

  În anul fiscal 2022 nivelul impozitului pe mijloace de transport este egal cu sumele 

corespunzătoare prevăzute în tabelul anexă la prezenta hotătâre. 

          

        

        Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

        Art.4. -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

 

 

 

 

TĂTĂRANI                                                                PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ 

Nr.54                                                                            STĂNESCU  CONSTANTIN    

Data-.25.11.2021 

 

 

 

 

 

                            Contrasemnează pentru legalitate, 

                                     SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

                                           MIHĂILĂ  MIOARA 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”,  0 voturi  „împotrivă”,  0 voturi „abținere”. 

Nr. consilieri în funcție: 15   

Nr. consilieri prezenți:   15 

Nr. Consilieri absenți:   ........ 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

     R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA  TĂTĂRANI 

     P R I M A R  

   

P R O I E C T      DE    H O T Ă R Â R E 

Nr.50/26.10.2021 

privind completarea și modificarea Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  

Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 

pentru  anul   2022 

 

    Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița, 

    Având în vedere: 

- Prevederile art.1, pct.196, pct.201, pct.207, pct.215 și pct.216 din Legea nr.296/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Directivei 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;  

-  Prevederile Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea 

nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul   2022;  

  - Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.a), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                                                           H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

              Art.1.-  Se completează Anexa la  Hotărârea nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului 

Local Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor 

speciale, pentru  anul   2022, după cum urmează: 

 

- La Capitolul II  ” Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri ”, conform  art.459 alin.3) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce 

următoarea prevedere: ”În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la 

organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.” 

              Art.2.- Se aprobă modificarea Anexei prevăzute la art.1 (2) la Hotărârea nr.15 din 13 

aprilie 2020 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 

locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul  2022, cu privire la: 

- Nivelul impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5) și alin.6) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se indexează 

anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecărui an 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. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, respectiv 4.8740 RON". 

  În anul fiscal 2022 nivelul impozitului pe mijloace de transport este egal cu sumele 

corespunzătoare prevăzute în tabelul anexă la prezenta hotătâre. 

          

         



 

 

       Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 

financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

        Art.4. -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 I N I Ț I AT O R,  

                                                                                                    P R I M A R 

 

                                                           PĂTRU CONSTANTIN 

 
 

 

 

 

 

      AVIZAT DE LEGALITATE,  

SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

              MIHĂILĂ MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    R O M A N I A       

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

   P R I M A R I A 

Biroul financiar-contabilitate 

 Nr.10331/26.10.2021   

       

 

R A P O R T  DE   SPECIALITATE 

 La Proiectul de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a 

Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor speciale, pentru  anul   2022 

 

 

 

 Subsemnatul Baicu Traian – consilier superior la biroul financiar-contabilitate din cadrul 

aparatului de specialiatate al primarului comuneiTatarani, judetul Dambovita, având în vedere : 

   -  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la Nr.50/26.10.2021; 

   -  Prevederile Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea 

nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul   2022; 

   - Prevederile art.1, pct.196, pct.201, pct.207, pct.215 și pct.216 din Legea nr.296/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Directivei 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

     - Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 alin.1), 

art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

       Consiliul local urmează să adopte hotararea privind completarea și modificarea Hotărârii 

nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și 

taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru  anul   2022 cu urmatoarul cuprins : 

 

             Art.1.-  Se completează Anexa la  Hotărârea nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  

Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 

pentru  anul   2022, după cum urmează: 

 

- La Capitolul II  ” Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri ”, conform  art.459 alin.3) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce 

următoarea prevedere: ”În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la 

organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.” 

 

        Art.2.- Se aprobă modificarea Anexei prevăzute la art.1 (2) la Hotărârea nr.17 din 22 

aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 

locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul  2022, cu privire la: 

- Nivelul impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art.470 alin.5) și alin.6) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se indexează 

anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecărui an 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. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, 



 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, respectiv 4.9470 RON". 

  În anul fiscal 2022 nivelul impozitului pe mijloace de transport este egal cu sumele 

corespunzătoare prevăzute în tabelul anexă la prezenta hotătâre. 

          

      Constat că se impune  supunerea spre aprobare Consiliului local Tătărani a proiectului de 

hotărâre  privind  completarea și modificarea Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului 

Local Tătărani privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pentru  anul   2022, acesta  respectând legislația în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Consilier superior, 

                                                             Baicu  Traian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

       R O M Â N I A 

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

COMUNA TĂTĂRANI 

       P R I M A R  

  Nr.10326/26.10.2021 

 

REFERAT  DE  APROBARE  

 al Proiectlului de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 

a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și 

a taxelor speciale, pentru  anul   2022 

 

     Subsemnatul Patru Constantin - Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

analizand: 

 

    

   - Prevederile art.1, pct.196, pct.201, pct.207, pct.215 și pct.216 din Legea nr.296/2020 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Directivei 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

- Prevederile Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului Local  Tătărani privind  stabilirea 

nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul   2022; 

    - Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.a), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

   Tinând cont de prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare, care prevede ca: ” oricare impozit sau oricare taxa locala, care consta 

într-o anumita suma de lei sau care este stabilita pe baza unei sume de lei, sumele respective se 

indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, sau cel mai tarziu cu cel putin 

3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar și tinand cont modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aduse prin Legea nr.296/2020 , constat ca se 

impune  supunerea spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Tatarani a proiectului de 

hotarare privind  completarea și modificarea Hotărârii nr.17 din 22 aprilie 2021 a Consiliului 

Local  Tătărani privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pentru  anul   2022. 

 

 

 

 

PRIMAR  

PATRU CONSTANTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


