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H O T Ă R Â R E 

privind modificarea si completarea HCL nr.23/28.04.2021 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, jud.Buzau, 

Avănd în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele – domnul Cornel Enache 

înregistrat la nr.1147/18.03.2022; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.1148/18.03.2022  privind impozitele 

și taxele locale pentru anul 2022; 

 prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 prevederile art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

 art.129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

   Art.1. Cu data de 01.04.2022 HCL nr.23/28.04.2021 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 se modifica CAP. VIII   ALTE  TAXE  LOCALE, 

astfel: 

- pct. A2 - taxa inchiriere buldoexcavator – 200 lei/ora; 

- pct.B, alin.(6) - Taxa inchiriere camin cultural  Pietroasele –sala mare/eveniment: 

a) nunta – 1200 lei; 

b)botez , aniversari, evenimente speciale( Craciun, Paste, Revelion)  – 800 lei; 

c)pomana – 200 lei; 

- pct.B, alin.(6) - Taxa inchiriere camin cultural  Pietroasele –sala mica, se abroga. 

- pct.B, alin. (6) Taxa inchiriere camin cultural  Saranga/ eveniment: 

a)nunta – 500 lei; 

b)botez, aniversari, evenimente speciale( Craciun, Paste, Revelion) – 300 lei 

c)pomana – 150 lei; 

   Art.2. Cu data de 01.04.2022 HCL nr.23/28.04.2021 pentru aprobarea și indexarea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul 2022 se completeaza astfel: 
- taxa inchiriere spatiu GPN Saranga / eveniment; 

a) nunta – 400 lei; 



 

b) botez , aniversari, evenimente speciale( Craciun, Paste, Revelion)   – 300 lei; 

c) pomana – 150 lei; 

Art.3. Perioada inchirierii spatiului va fi de 1 zi, respectiv 24 ore. 

Art.4. (1) .La data predarii spatiului respectiv beneficiarul va achita o garantie in suma de maxim 

500 lei in functie de locatie. 

 (2) Daca evenimentul continua si a doua zi se va mai percepe o taxa, respectiv jumatate 

din suma initiala. 

Art.5.Celelalte prevederi din HCL nr.23/28.04.2021 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 raman neschimbate. 

Art.6. Primarul comunei Pietroasele, prin intermediul compartimentelor buget-finante, 

contabilitate,impozite si taxe locale , casierie  si urmarire fiscală  va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

      Art.7. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

 

 

 

                                                                                          contrasemneaza, 

                                                                                 secretar general UAT, 

                                                                                   Matache Aurelia 

Nr.27 

Data: 24.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Aceasta hoptarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara 

din data de 24.03.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul 

Administrativ, cu un numar de 13 voturi pentru,___ abtineri si ____voturi impotriva, din 

numarul total de 13 consilieri in functie si 13 consilieri prezenti la sedinta. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


