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REFERAT
Privind : stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Consiliul local, potrivit dispozițiilor art.129 (4), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, stabileste si aproba impozitele si taxele locale.
De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 16(2) Autoritatile administratiei publice locale
au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. art. 491 din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, a fost aprobată H.C.L. nr. 13/31.03.2021 privind indexarea
impozitelor și taxelor locale. Valorile cuprinzând impozitele și taxele locale au fost
pentru anul 2022 au fost cuprinse în anexa la HCL nr. 13/2021.
În afara valorilor cuprinse în anexa precizată mai sus, se impune și stabilirea taxei
speciale de salubrizare, întrucât aceasta a fost stabilită prin H.C.L. nr. 65/2018, iar din
anul 2018 și până în prezent costurile cu salubrizarea au crescut în mod considerabil.
Astfel costul unei tone gunoi menajer este de 391 lei/tonă, din care 241 lei/tonă taxă
colectare, 70 lei/tonă taxă depozitare și 80 lei/tonă taxă economie circulară (conform
anexei 5 la O.U.G. nr. 74/2018, cu modificările și completările ulterioare).
potrivit declarației privind obligațiile la fondul de mediu, cantitatea de gunoi menajar
colectat și depozitat de pe raza U.A.T. Strejești, pentru anul 2020, a fost de 726 tone.
Drept urmare costurile primăriei pentru această cantitate au fost de 283866 lei (726 tone x
391 lei). Drept urmare următoarele propun următoarele taxe de salubrizare pentru
persoanele fizice si juridice, după cum urmează :
- persoane fizice în cuantum de 5 lei/pers./lună (inclusiv TVA). În suma de 5 lei
cuprinde : taxa de colectare, taxa de economie circulară și taxa de depozitare.
- persoane juridice : este de 391 lei/tonă/lună (inclusiv TVA) . Suma respectivă cuprinde
: taxa de depozitare de 70 lei/tonă/lună, taxa de economie circulară de 80 lei/tonă/lună și
taxa de colectare de 241 lei/tonă/lună.
Pentru restul impozitelor și taxelor locale aferente anulu 2022, rămân aceleași indexate
prin H.C.L. nr. 13/2021.
Anexez alăturat Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu, la luna decembrie
2020.
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