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Nr. 26 din 18.03.2022 

                                                                                                       

 

PROIECT DE  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 

Primarul 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; 

- 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 – 800 lei; 

b)botez, aniversari, evenimente speciale( Craciun, Paste, Revelion) – 500 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.Celelalte prevederi din HCL nr.23/28.04.2021 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 raman neschimbate. 

Art.4. 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.5.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

                                                           Initiator, 

                                                            Primar, 

                                                    Cornel Enache 

                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                        Avizeaza  

                                                                                                Secretar general cu delegatie, 

                                                                                                 Grapa Stefan 
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Nr. 1148/18.03.2022 

 

Referat  

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 23/28.04.2022 pentru aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

 

Subsemnatul Grapă Nicolaie Gabriel, inspector in cadul compartimentului impozite și taxe 

locale, casierie și urmărire fiscală, vă aduc la cunoștință necesitatea modificării și completării H.C.L, nr. 

23/28.04.2021 privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, modificare 

ce implică majorararea unor taxe, respectiv taxă închiriere buldoexcavator cât și  taxe închiriere spații 

pentru diferite evenimente datorată creșterii accelerate a combustibililor.  

Având în vedere majorarea prețurilor la combustibili, prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 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 vă rugăm să inițiați un proiect de hotărâre în acest sens. 

 

Compartiment impozite și taxe locale, casierie și urmărire fiscală 

 

                                                                                                   Inspector, 

                                                                                                  Grapă Nicolaie - Gabriel 
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Nr.1147din 18.03.2022 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 

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

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

Domnilor consilieri, 

Avand in vedere : 

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

ulterioare, precum și 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 cat si  majorarea prețurilor la 

combustibili, propun modificarea taxelor privind inchirierea buldoexcavatorului cat si a unor spatii din 

comuna, astfel: 

- taxa inchiriere buldoexcavator – 200 lei; 

- Taxa inchiriere camin cultural  Pietroasele –sala mare/eveniment: 

- nunta – 1200 lei; 

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

- pomana – 200 lei; 

- Taxa inchiriere camin cultural  Saranga/ eveniment: 

- nunta – 800 lei; 

- botez, aniversari, evenimente speciale( Craciun, Paste, Revelion) – 500 lei 

- pomana – 150 lei; 

- taxa inchiriere spatiu GPN Saranga / eveniment; 

- nunta – 400 lei; 

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

- pomana – 150 lei; 

Drept urmare, supun atentiei dumneavoastra prezentul proiect de hotarare in forma initiata. 

P R I M A R, 
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NR._____DIN 24.03.2022 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre 

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

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

 

 

         

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in sedinta comisiei pe 

domenii din data de 24.03.2022 a analizat  proiectul de hotarare  privind modificarea si 

completarea HCL nr.23/28.04.2021 pentru aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2022, il avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei 

ordinare din data de 24.03.2022. 

 

COMISIA : 
 

1. Banica Ionel – presedinte_____________________________ 

2. Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3. Tescan Neculai Miron _____________________________ 
4. Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5. Mares Nicolaie________________________ 
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