
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCHIRLEANCA 
 

HOTĂRÂRE NR. 01/14.01.2022 
privind modificarea si completarea HCL nr. 69/29.12.2021 cu 

privire la impozitele şi taxele locale si taxele speciale pentru anul 
2022 la nivelul comunei Cochirleanca, judetul Buzau 

 
Consiliul local al comunei Cochirleanca,  
Având în vedere prevederile: 
• Referatul de aprobare nr. 01 / 10.01.2022 a domnului Nicolae Stancu, primarul 

comunei Cochirleanca 
• Raporul compartimentului de specialitate nr. 02 / 10.01.2022; 
• Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comert nr. 03 /14.01.2022; 

• prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare; 

• prevederile HCL Nr. 10 /25.02.2021, privind aprobarea tarifelor şi taxelor 
speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul 
U.A.T. comuna COCHIRLEANCA, judeţul Buzău 

• prevederile HCL NR. 69 /29.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale, cat si taxele speciale  pe anul  2022; 

• prevederile art. 8, alin.(3) lit.j) şi lit.k) din legea 51/2006 a serviciilor comunitare  
  de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

•  prevederile art.2 alin.(3) lit.a), lit.b) şi lit.h), art.4 alin.(4), art 6, alin.(1), lit. k)  
   şi lit. l), art.13 alin.(3), art.26 alin.(1) lit.a), lit.b) şi lit.c), alin.(2) şi alin.(3) din Legea    
   101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi  
   completările ulterioare; 

• prevederile Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2007 a privind 
   aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor  
   pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor 

• art. 38 si art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala 
• art. 5 alin (1), lit „a” din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
• art. 484, alin (1), (2) si (3), Cap VIII, Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind 

   Codul Fiscal, actualizat,  
• Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia  

     publica locala; 
In temeiul art. 139 alin. 1 si alin. 3 lit. „c” si art. 196 alin. 1, lit. „a” din OUG 

57/2019,  privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 



Art. 1. Consiliul local al comunei Cochirleanca, judeţul Buzău, aprobă 
modificarea si completarea  HCL NR. 69 /29.12.2021 privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale, cat si taxele speciale  pe anul  2022, conform anexei, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se completeaza la Capitolul VIII „Taxe speciale” din Anexa la 
prezenta, taxa speciala pentru gestionarea deseurilor atat pentru utilizatorii casnici, 
cat si pentru utilizatorii non-casnici, in conformitate cu prevederile art 484, alin (1), 
(2) si (3) cap VIII din Titlul IX a Legii nr 227/2015, privind Codul Fiscal: 
„ (1)Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 
persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, 
consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, 
pot adopta taxe speciale. 
(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice 
locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care 
beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, 
potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care 
sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a 
acestui tip de serviciu. 
     Art. 3. Celelalte prevederile ale H.C.L. nr.69/29.12.2021 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale, cat si taxele speciale  pe anul  2022 raman neschimbate. 

Art. 4. Consiliul local al comunei Cochirleanca, stabileşte ca personalul 
Compartimentul financiar - contabil, impozite si taxe locale, din aparatul de 
specialitate al primarului, să deschidă evidenţa cu impozitele şi taxele locale, 
conform prevederilor legale in vigoare şi să realizeze defalcarea pe fiecare factor ce 
contribuie la realizarea încasării acestora, a sarcinilor fiscale ce i se atribuie    pentru 
anul 2022. 

Art  5. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 Ianuarie 2022. 
Art  6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul 

comunei Cochirleanca, prin aparatul de specialitate 
Art. 7. Secretarul general al comunei Cochirleanca, va aduce la cunoştinţă 

publică  prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului 
Buzău. 

  CONTRASEMNEAZA, 

                  
  

  NR. 01 / 14 IANUARIE  2022 , COCHIRLEANCA                                
Hotărârea a fost adoptată in sedinta extraordinara din data de  14.01.2022 cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
şi 2 abţineri din numărul total de 15  consilieri locali  în funcţie şi 14 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 






