
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL 

COMUNA NUCI 

 

H O T A R A R E 

       privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 
  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 

 Avand in vedere: 

-  Referatul de aprobare al primarului comunei Nuci ; 

-  Raportul biroului contabilitate , intocmit in acest sens ; 

- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ; 

- Prevederile din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX “ 

Impozite si taxele locale” cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile HGR nr. 1/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de 

aplicare a legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile art. 5 alin. 1,lit. a din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale ; 

- In temeiul art. 129, alin.(2), lit. b), alin.(4), lit.c)  si art. 193, alin.(1), lit.a) 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

 

 

H O T A R A S T E 
 

 

 

Art. 1 – Aprobă nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în sumă fixă 

pentru anul 2022 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, 

după cum urmează : 

a) impozitul şi taxa pe clădiri :- anexa nr.1 

- impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice ; 

- impozitul pe clădiri datorat de persoane juridice. 

b) Impozitul şi taxa pe teren - anexa nr.2 



- impozitul şi taxa pe teren datorate de persoane fizice ; 

- impozitul şi taxa pe teren datorate de persoane juridice. 

c) Impozitul pe mijloacele de transport - anexa nr.3; 

d) Taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor şi autorizaţiilor - anexa nr.4; 

e) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă – anexa nr.5 ; 

f) Alte taxe locale - anexa nr.6 ;  

- Taxa pentru depozitarea de materiale, realizarea unuor lucrări,pentru 

desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în pieţe, târguri, în 

oboare , în standuri situate de-alungul drumurilor publice, în parcări, în 

parcări sau în alte locuri stabilite prin hotărâri ale consiliului local, 

ocuparea terenului cu chioşcuri, tonete închise, cabine telefonice, suporţi 

pentru obiecte de publicitate şi pentru manifestări ocazionale ; 

           -   taxa avizare orar functionare a spatiilor comerciale si taxa aviz 

functionare societati comerciale. 

           Art. 2 – Aprobă nivelul amenzilor ce se stabilesc pentru nedepunerea în 

termen a declaraţiilor de impunere conform anexei nr. 7. 

Art.3 – Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2), art. 472 

alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru plata cu anticipaţie a 

impozitelor şi taxelor locale până la 31 martie de către contribuabili, se stabileşte 

după cum urmează: 

- 10 % în cazul impozitului pe clădiri; 

- 10% în cazul impozitului pe teren ; 

- 10% în cazul impozitului pe mijlocul de transport ; 

Art. 4 – Se pastreaza delimitarea zonei din intravilanul si extravilanul 

comunei Nuci, si anume zona A. 

          Art. 5 – Se aproba majorarea cu un procent de 7,4 % pentru impozitul 

cladirilor si terenurilor incepand cu data de 01.01.2022. 



          Art. 6 – Se aproba indexarea impozitul pe cladiri si pe terenuri cu 2,6 % - 

rata inflatiei stabilita de INSSE. 

          Art. 7 – Se aproba actualizarea valorii taxei de salubrizare conform anexei 

nr. 8 ; 

 Art. 8  – Prezenta hotărâre se aplica pentru anul 2022. 

Art 9 - Primarul comunei Nuci prin biroul contabilitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

 

 

  

Presedinte,     Contrasemneaza, 

Ileana Constantin    Secretar General, 

      Comuna Nuci 

Sivu Angela 
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