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HOTĂRÂRE 
stabilirea nivelului taxelor și impozitelor locale precum si a taxelor speciale, pentru anul 

fiscal 2022 
 

Consiliul Local al comunei Blăjel, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 septembrie 2021  
Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 3 al ordinii de zi al 

Primarului comunei Blajel, inregistrat sub nr. 3436 din 21 septembrie 2021 prin care se solicita 
aprobarea nivelului taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022,  

Avand in vedere raportul nr. 3478 din 23 septembrie 2021 a compartimentului financiar 
contabil, impozite si taxe, resurse umane, arhiva, ca si compartiment de resort, si avizul comun al 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Blajel din data de 24 septembrie 2021 prin 
care se propune adoptarea hotararii, 

Data fiind HCL nr. 30/2020 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021   
Luand in considerare faptul ca asigurarea autonomiei locale are la baza instituirea si 

perceperea taxelor si impozitelor locale, care sa constituie resurse financiare pentru derularea 
activitatilor stabilite in competenta autoritatilor publice locale si asigurarea cheltuielilor publice, 

Tinand seama de principiul consacrat de art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si 
art. 139 alin. (2) din Constitutia Romaniei si de art. 4, art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strassbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea 199/1997 , 

Realizand publicitatea raportului de specialitate privind stabilirea taxelor si impozitelor locale 
inregistrat sub nr. 2365/28.06.2021 prin anuntul nr. 2366/28.06.2021, in contextul prevederilor art. 7 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, pe pagina de internet a autoritatii si la 
avizierul primariei, in spatiu accesibil publicului si constatand faptul ca nu s-au inregistrat propuneri, 
opinii sau sugestii cu valoare de recomandare, 

În conformitate cu prevederile art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, Titlului IX din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, art . 5 alin. (1) lit. „a” si 
alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27, art. 30 si art. 76*1 alin. (2) si (3) din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor art. 491 din Codul Fiscal si ale art. 87 alin (3), art. 129 alin (2) lit „b”, 
alin (4) lit.”c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

  
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1. Se stabilesc taxele și impozitele locale, valorile impozabile și cotele de impozitare pentru anul 
fiscal 2022, conform Anexei nr. I care face parte integrată din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

(1) Impozit pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor fizice: 
1.1.Se stabilește cota de impozitare de 0,14 % la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe 

clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Valoarea impozabilă se calculează 
potrivit prevederilor art. 457 din Codul fiscal. 

1.2. Se stabilește cota de impozitare de 0,50% la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe 
clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.  

1.2.1 Valoarea impozabilă poate fi :  
a) Valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 

ani anterior anului de referință; 
b) Valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referință; 
c) Valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în ultimii 5 ani, anteriori anului de referință; 
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1.3. Se stabilește cota de impozitare de 0,4% la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe 
clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din 
domeniul agricol, conform art. 458 alin (3) din Codul Fiscal. 

1.4. Se stabilește cota de impozitare de 2% la valoarea impozabilă a clădirii determinate conform 
art. 457 Cod Fiscal, la impozitul pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată, conform paragrafelor anterioare, 
prin aplicarea art. 458 alin (4) din Codul Fiscal. 

1.5. Se stabilește impozitul pe clădiririle cu destinație mixta aflate în proprietatea persoanelor fizice 
conform art. 459 din Codul Fiscal. 

(2) Impozitul pe clădiri aflate în proprietatea persoanelor juridice: 
2.1. Se stabilește cota de impozitare de 0,2% la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe 
clădiri rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. 
2.2. Se stabilește cota de impozitare de 1,3% la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe 
clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice. 
2.3. Se stabilește cota de impozitare de 0,4% la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe 
clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activități din 
domeniul agricol. 
2.4. Se stabilește impozitul pe clădiririle cu destinație mixta aflate în proprietatea persoanelor 
juridice conform art. 460 alin (4) din Codul Fiscal. 
2.5. Se stabilește cota de 5% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, la impozitul pe clădiri, în 
cazul în care proprietarul acesteia nu a actualizat valoarea impozabilă, în ultimii 3 ani anteriori anului 
de referință. 

(3) Taxa pe clădiri se stabilește în condiții similare impozitului pe clădiri. 
(4) Impozitul și taxa pe teren: 

4.1. Impozitul și taxa pe teren se calculează conform art. 465 din Codul Fiscal, pentru terenurile 
aflate in intravilanul localității având categoria de folosință ”teren de construcții”. 
4.2. Se stabilește impozitul/taxa pentru terenurile situate în intravilan încadrate în altă categorie de 
folosință decât cele menționate la punctul 4.1 precum și pentru terenurile situate în extravilan, în 
conformitate cu valorile prevăzute la Cap. III  din Anexa I a  hotătârii. 
4.3. Pentru terenurile situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosință 
decât cea de terenuri de construcții, la nivelurile prevăzute în Anexa I a prezentei hotărâri, se va 
aplica coeficientul de corecție 1,10  pentru satul Blăjel (conform art. 465 alin. (5) – localitate 
rurală, rang IV) și coeficientul de corecție 1,05 pentru satele Păucea și Romanești. 
4.4. În cazul terenurilor situate în extravilanul comunei, impozitul pe teren se stabilește prin 
înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha, cu suma menționată la pct 4.2, aplicându-se 
coeficientul de corecție corespunzător (prevăzut la art. 457 alin.(6) Cod Fiscal). 

(5) Impozitarea terenurilor și implicit a construcțiilor situate în intravilanul comunei Blăjel și 
satele aparținătoare se face pe o singură zonă, respectiv zona A. 

(6) Se stabilește impozitul pe mijloacele de transport în conformitate cu art. 470 C. Fiscal, în 
funcție de capacitatea cilindrică a mijlocului de transport, prin înmulțirea fiecărei grupe 
de 200 cmc, sau fracțiune, cu suma prevăzută în Anexa I a prezentei hotărâri, Cap. IV. 

(7) Se stabilesc nivelurile aplicabile pentru anul 2022 la taxe pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, 
impozitul pe spectacole, limitele minime și  maxime ale amenzilor, taxele extrajudiciare 
de timbru, alte taxe locale, taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației/acordurilor 
pentru desfășurarea de activități de alimentație publică, taxa de folosire a domeniului 
public și alte taxe speciale, conform Anexei I a prezentei hotărâri, Cap.V – VIII și X. 

(8) Se stabilește aplicarea cotei de 2% în ceea ce privește impozitul pe spectacole de teatru, 
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestație muzicală, proiecția unui 
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film, spectacol de circ, competiție sportivă internă sau internațională. Se stabilește 
aplicarea cotei de 5% pentru orice altă manifestație artistică, alta decăt cele precizate în 
paragraful anterior. 

(9) Se stabilesc, în conformitate cu prevederile art. 484 și 486 Cod fiscal, nivelul taxelor 
speciale și locale, prevăzute în Anexa I cap. VIII – IX precum și cele menționate în 
Anexa 2 

 Art.2. Se stabilește bonificația de 10%, pentru plata cu anticipație, până la data de 31.03.2022, a 
impozitului pe clădiri, pe teren în intravilan și extravilan, a impozitului pe mijloacele de transport, 
datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane fizice, care au mai mult de o tranșa de 
plată. 
Art.3. Se stabilește bonificația de 5%, pentru plata cu anticipație, până la data de 31.03.2022, a 
impozitului pe clădiri, pe teren în intravilan și extravilan, a impozitului pe mijloacele de transport, 
datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane juridice, care au mai mult de o tranșa de 
plată. 
Art. 4. (1) Se aprobă criteriile pentru stabilirea cotelor adiționale prevăzute de art. 489 din Codul 
Fiscal după cum urmează: 

1. Corelarea dezvoltării locale în conformitate cu strategia națională pentru 
dezvoltare durabilă în perioada 2020 – 2027; 

2. asigurarea unor venituri care să permită furnizarea unor servicii publice 
comunitare primare – apă, canalizare, salubritate, iluminat public; 

3. menținerea pășunatului la un nivel rezonabil, până la elaborarea și aprobarea 
amenajamentului pastoral; 

4. stabilirea unui just echilibru între interesul privat al celor care folosesc 
infrastructura publică locală prin utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate 
obținerii unor venituri și interesul public ce reclamă menținerea în bună stare a 
treseelor rutiere, prin obținerea unor fonduri necesare înlăturării deficiențelor 
inerente unui trafic pentru care structura drumului nu este proiectată și executată; 
 

 (2) Se stabilesc cote adiționale, in conformitate cu art. 489 alin (1), (2) şi (4), (5) din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal, dupa cum urmeaza: 
a) în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale şi cele nerezidenţiale aflate în proprietatea  sau 
deţinute de persoanele juridice, cota adiţională este de 50%; 
b) în cazul impozitului/taxei pe terenul intravilan şi cel extravilan aflat în proprietatea  sau deţinut de 
persoanele fizice, cota adiţională este de 5%; 
c) în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale şi cele nerezidenţiale aflate în proprietatea  sau 
deţinute de persoanele fizice, cota aditionala este de 5% 
d) în cazul impozitului/taxei pe terenul intravilan şi cel extravilan aflat în proprietatea  sau deţinut de 
persoanele juridice, cota adiţională este de 50%; 
e) în cazul impozitului/taxei pe mijloacele de transport datorat de persoanele fizice,  se    aplică o 
cotă adiţională de 10% conform art.489 alin (1) şi (2); 
 f)  în cazul impozitului/taxei pe mijloacele de transport datorat de persoanele juridice,  se aplică o 
cotă adiţională de 50% conform art.489 alin (1) şi (2); 
Art.5. Se aprobă aplicarea procedurii de acordare a facilităților fiscale, pe lângă cele prevăzute 
expres de art. 456 alin 1 lit. a – w, art. 464 alin 1 lit. a-y, art. 469 alin 1 lit. a-p, art. 476 alin 1, art. 
479, art. 482 din Codul Fiscal, următoarele categorii prevăzute la: art. 456 alin 2 lit. a – r și art. 464 
alin 2 lit.a- r. 
Art. 6. (1) Se aprobă publicarea semestrială, pe pagina de internet proprie, a listei debitorilor 
persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor 
obligații.  
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  (2) Se aproba anularea creantelor fiscale, mai mici de 40 lei, aflate in sold la data de 30 
decembrie a anului, daca debitorul nu figureaza cu bunuri urmaribile sau spatii sau terenuri 
inchiriate, concesionate sau date in folosinta, in aplicarea art. 266 alin (5) si (6) din Legea nr. 
207/2015. 
Art. 7. Se stabilesc cheltuielile de executare minimale ce cad în sarcina debitorului pentru care s-a 
început procedura de executare silită, pentru suma de 7,10 lei. 
Art. 8.  Primarul comunei Blăjel, prin compartiment financiar contabil, impozite și taxe locale, 
resurse umane, arhiva, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu 
respectarea dispoziţiilor din actele normative în materie. 
Art. 9. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului, 
Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentelor funcționale din aparatul de specialitate şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariablajel.ro. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZA 
Virca Ioan             Secretar general 

                    Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 46/2021 
Prezenţi la şedinţă: 11 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2021 
Cu un număr de 6 voturi „pentru” si 5 abtineri (Vandor Mihai, Roman Alina, Boesan Mihai, Vandor 
Alin, Man Adrian) din numărul total de 11 consilieri in functie  
 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI NR. 46/2021 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 27/09/2021  
2 Comunicarea către primarul comunei 27/09/2021  
3 Comunicarea către prefectul județului .../.../2021 Max 07/10/2021 
4 Aducerea la cunoștință publică .../....//2021 Max. 12/10/2021 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual …/…/2021  
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte juridice, după caz .../.../2021  


