
ROMÂNIA 
 JUDEŢUL BUZĂU  

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI COCHIRLEANCA 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE NR. 64 / 10.11.2021 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 
la nivelul comunei Cochirleanca, pentru anul 2022 

Primarul comunei Cochirleanca, judeţul Buzău; 
Luand act de: 
• Referatul de aprobare nr. 209 /10.11.2021 a domnului Nicolae Stancu, 

primarul comunei Cochirleanca; 
• Raportul compartimentului de specialitate nr. 210 /10.11.2021; 
• 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 inregistrat sub nr. ____ 
/29.12.2021; 

• Anunțul cu nr. 7997 din 10 Noiembrie 2021 care face obiectul publicarii pe 
site-ul Primariei, www.comunacochirleanca.ro 

Avand in vedere prevederile: 
• HCL nr. 27/20.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale , 

precum și a taxelor speciale, cu rata inflatiei de 2.6 pe anul 2022 
• art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin (2) din 

Constitutia Romaniei, republicata 
• art.20 si art.28 din Legea – cadru descentralizarii  nr. 195/2006, republicata 
• art. 344 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala; 
• Art. 4 si art 9 , paragraful 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, 

adoptata la Strasbourg in 1985, ratificata prin Legea nr 199/ 1997; 
• Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.80/2013, privind taxele judiciare de 

timbru, cu modificarile si completarile ulterioare; 
•  Legii nr. 227/2015 – Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare - 

prevederile Titlului IX - Impozite şi taxe locale din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

• Art. 2, pct 58,  art. 5 alin (1), lit „a”,  alin (2), art 16, alin (2), art 20, alin 
(1), lit „b” si art 27 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

•  Art.87, alin. (3), 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c) din  
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, republicat; 



• Tinand seana de : Comunicatul de presa al Institutului National de 
Statistica 

pe site-ul oficial al MDRAP cu privire la rata inflatiei de 2,6% pe anul 2020; 
•   Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în  

administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2), lit. (b), alin. (4) lit. (c), art. 139 alin. (3), lit. (c) și 

art. 196, alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 

PROPUNE: 

Art. 1. Consiliul local al comunei Cochirleanca, judeţul Buzău, aprobă 
taxele si impozitele locale, precum si taxele speciale la nivelul comunei 
Cochirleanca,  pentru anul 2022, conform  anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2. Bonificatia prevazuta la art. 462, alin (2), art 467, alin (2) si art 472, 
alin (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se stabileste pentru contribuabilii, persoane fizice, dupa 
cum urmeaza: 

Ø in cazul impozitelor pe cladiri la 10% 
Ø in cazul impozitelor pe teren la 10% 
Ø in cazul impozitelor pe mijloacele de transport la 10% 

Art. 3. Bonificatia prevazuta la art. 462, alin (2), art 467, alin (2) si art 472, 
alin (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se stabileste pentru contribuabilii, persoane juridice, dupa 
cum urmeaza: 

Ø in cazul impozitelor pe cladiri la 10% 
Ø in cazul impozitelor pe teren la 10% 
Ø in cazul impozitelor pe mijloacele de transport la 10% 

Art. 4.  Consiliul local al comunei Cochirleanca, stabileşte ca personalul 
Biroului contabil - financiar, impozite si taxe al aparatului 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. Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe 
mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate 
egale, până la 31 martie şi 30 septembriei inclusiv.Pentru neplata la termenele 
enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit 
reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 6. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate 
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 
50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Art.7. Impozitul pe clădirile rezidentiale si cladirile anexa proprietatea 
persoanelor fizice, se determină prin aplicarea unei cote 0.1 % asupra valorii 
impozabile  a clădirilor determinată pe baza normelor prevăzute în Anexa nr.1, 
conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

Art. 8 .Impozitul pe cladirile nerezindentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote  de 1%  asupra valorii, 
conform art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, care poate fi : 

a) Valoarea rezultata  dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 

b) Valoarea  finala a lucrarilor de constructii , in cazul cladirilor noi , construite 
in ultimii 

5 ani anteriori anului de referinta. 
c) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate in 
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta . 

Art. 9.  Pentru cladirile nerezindentiale  aflate  in proprietatea persoanelor 
fizice , utilizate pentru activitati  din domeniul agricol , impozitul pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii . 

Art. 10. In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata  conform 
prevederilor  alineatului 1 art 458 din Tilul IX al Codului fiscal ,  impozitul se 
calculeaza  prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile  a cladirii . 

Art. 11 . In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor fizice  ,  impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculate 
pentru suprafata folosita in scop rezidential   cu impozitul determinat pentru 
suprafata  folosita in scop nerezidential , conform art. 459, alin (1) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal . 

Art. 12 a) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice  impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei 
cote de 0,15% asupra valorii impozabile  a clădirilor. 



             b) Pentru cladirile nerezidentiala aflate in proprietatea persoanelor 
juridice  , impozitul/tax ape cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3% 
asupra valorii impozabile a cladirii  
             c) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute 
de persoanele juridice  utilizate  pentru activitati  din domeniul agricol , 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii 
impozabile a cladirii . 

 d) In  cazul  cladirilor cu destinatie mixta  aflate in proprietatea 
persoanelor juridice  ,impozitul se determina prin insumarea impozitului 
calculate  pentru suprafata  folosita in scop residential , cu impozitul calculate 
pentru suprafata  folosita in scop nerezidential   

Art. 13. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul 
pe teren se majoreaza cu 300%, incepand cu al 3-lea an, totodata se majoreaza si 
impozitul  pe cladiri si impozitul pe teren  cu 200% pentru cladirile  si terenurile 
neingrijite situate in intravilan. 

Art. 14. Se aprobă anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31 
decembrie 2021, mai mici de 10 lei, administrate de organul fiscal local, în conformitate 
cu art. 266 alin. (6) și (7), din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Art. 15.  Prezenta Hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 Ianuarie 
2022. 

Art. 16.  Consiliul local stabileşte în sarcina personalului cu atribuţii de 
încasare de la nivelul comunei Cochirleanca, încasarea impozitelor şi taxelor 
locale conform aprobării din art. 1 al prezentei, cat şi descoperirea şi atragerea 
altor impozite şi taxe fiscale, pentru bugetul local al comunei Cochirleanca. 

Art. 17.  Consiliul local al comunei Cochirleanca, stabileşte în sarcina 
primarului, prin compartimentul de specialitate şi a comisiei de specialitate, 
analiza stadiului încasării impozitelor şi taxelor locale aprobate pentru anul 2022, 
trimestrial şi înaintarea de informări şi propuneri către Consiliul local, ca urmare a 
acesteia. 

Art. 18. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Cochirleanca nr. 36 /17.12.2020 isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art. 19. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Cochirleanca, prin aparatul de specialitate al acestuia. 

Art. 20. Secretarul general al comunei Cochirleanca, va aduce la cunoştinţă 
publică prevederile prezentei hotărâri şi o va înainta catre Instituţia Prefectului 
Judeţului Buzău. 

PRIMAR,                                                 AVIZEAZA PTR LEGALITATE, 
         NICOLAE STANCU                                                     SECRETAR GENERAL,   
                                                                                        MANOLACHE ADRIAN NICOLAE 
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