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PROIECT DE HOTARARE
Privind : stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
Având în vedere:
- Referatul Compartimentului Impozite și taxe locale, nr.6068/2021, privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022;
- Prevederile art. 16, alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 227/2015, Titlul IX – impozitele şi taxele locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art.129 (4), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Prevederile H.C.L. nr. 13/2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale conform ratei
inflației pentru anul 2020;
În conformitate cu prevederile art. 136 (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI STREJESTI PROPUNE URMATORUL
PROIECT DE HOTĂRĂRE :
Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2022 şi alte taxe similare acestora pe
anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijlocul de transport
se plăteşte anual în două rate egale, după cum urmează :
a) până la 31 martie inclusiv prima rată;
b) până la 30 septembrie inclusiv – rata a doua.
(2) Se acordă bonificaţie în procent de 10% pentru contribuabilii care achită integral până la data
de 31 martie, impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport cu excepţia impozitului
anual, datorat aceluiaşi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la
50 lei inclusiv, care se plateste integral pana la primul termen de plata.
(3) Impozitele și taxele locale din anexa precizată la art. 1 cuprind indexările aferente ratei
inflației la anul 2020, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 13/2021.
Art. 3. După adoptare hotărârea se va comunică la:
- Instituţia Prefectului Judeţului Olt; Primarul comunei Strejesti; Compartimentului Impozite
și Taxe; Compartimentului Urbanism; Compartimentul Fond Funciar.
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