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                                                                HOTĂRÂRE  

                                                           Nr.20 din 22.04.2021 

privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

 

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI, JUDEŢUL DÂMBOVIȚA  . 

           Având în vedere : 

- Prevederile art. 15 alin. (2), art .56, art.120 alin. (1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prev Prevederile art.5 lit.cc, art.87 alin.(1)-(3) și alin.(5), art. 129 alin. (2) lit.”b” alin.(4) lit”c”  

,art. 140 alin. (1), art.197 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.240 alin. (1) 

art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
ederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) ,Titlul IX art.470 alin.(3 art.491 şi respectiv art. 493 alin. 7 din 

Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil ,republicat cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.266 alin.(6) coroborat cu alin.(5) şi alin.(7), art.344 din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.2 din  legea  nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajarea teritoriului 

național , cu modificările si completările ulterioare ; 

- Prevederile art.5 alin(1) lit.”a” alin.(2) , art.16 alin.(2) , art.20 alin.(1) lit.”b”, art.27, art.30 , 

art.76 alin.(2)-(3), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare  a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.l, pct.196, pct.201, pct.207, pct.215 şi pct.216 din Legea nr.269/2020 pentru 

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

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

- prevederile art. 19 si art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr 71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

aprobată cu modificări şi completări pnn Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, 

- prevederile hotărârii Consiliului local Cornesti nr.15/29.04.2020 privind stabilirea impozitelor 

si taxelor locale pentru anul fiscal 2021; 
- prevederile hotărârii Consiliului local Cornesti nr.57 din 28.12.2020 privind completarea şi 

modificarea Hotărârii nr.15 din 29 aprilie 2020 a Consiliului Local CORNEŞTI; 

- prevederile hotărârii Consiliului local Cornești nr.46/27.10.2017 privind aprobarea procedurii 

pentru înregistrarea, evidența și  radierea vehiculelor de pe raza comunei Cornești, județul 

Dâmbovița, pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării; 
- comunicatul de presa nr. 16/14.01.2021 aflat pe site-ul  Institutului Național de Statistică;  

- prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei înregistrat cu nr. 17/11.03.2021; 



- referatul  de aprobare  al Primarului comunei Cornesti înregistrat cu nr. 3141/11.03.2021; 

- Raportul Compartimentului taxe, impozite și executări silite din data de 3227/11.03.2021; 

- avizele consultative ale  Comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 

        În temeiul art.139 alin.(3)lit.”c”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

                CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 

 

 

        Art.1.(1).Pentru anul fiscal 2022 se stabilesc impozitele şi taxele locale inclusiv taxele 

speciale conform   anexei 1 care face parte integranta din prezenta . 

                  (2).Nivelurile  impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei ,taxele speciale precum şi limitele 

amenzilor au fost indexate cu rata inflaţiei de 2,6 % faţa de nivelurile stabilite pentru anul fiscal 

2021 conform  hotărârii Consiliului local Cornesti nr. 15/29.04.2020   privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2020. 

                 (3). Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2),din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe cladiri la 10 % . 

                 (4). Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 %. 

                 (5). Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %. 

        Art.2.(1).Se stabileşte plafonul creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal 

local şi datorate bugetului local ,aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021 , care pot fi 

anulate , la un cunatum de maxim de 40 lei. 

                 (2). Se aprobă anularea creanţelor fiscale care se încadrează în prevederile alin.(1). 

                 (3). Prevederile alin.(1) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021. 

         Art.3.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele 

împuternicite stabilite  prin dispoziţie de către Primarul comunei Corneşti. 

         Art.4.Prevederile prezentei hotărârii se aplică începând cu data de 01.01.2022,orice altă 

prevedere contrară se abrogă . 

         Art.5.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei prin 

compartimentul impozite , taxe si executării silite  din cadrul aparatului  de specialitate al 

primarului comunei Cornești. 
          Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa,primarului comunei, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ  

                      Ioana CRUDU                                                 Ptr. SECRETAR GENERAL 

                                                                                                        

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi 22.04.2021, cu un număr de  15 voturi pentru,voturi 

împotrivă____,abţineri _____, din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

                                  

http://www.comunacornesti.ro/

