
  

 

                                      

                                 

                           

 

        

 

 

 

  
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 
 
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

ulterioare; 

d) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16  alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și 

art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

f) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare art. 40; 

g) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

h) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

i) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

j) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

k) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8  alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

l) art. 5  alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1)  lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 

serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

m)   art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu  

modificările și completările ulterioare; 

n)  art. 489  și art. 491, art. 456 alin. (2), art.464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal actualizată și completată la zi;  

o) art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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              p)  art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind  aprobarea  Planului  de  amenajare  a teritoriului 
național - Secțiunea a IV-a Rețeaua  de  localități, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, 
cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-
teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul  Comunei Pomârla  este rangul IV 

Ținând seama de: 

 

- Comunicatul Institutului Național de Statistică nr.16 / 14 ianuarie 2021, publicat pe site-ul 

oficial al MinisteruluI Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice,cu privire la rata inflației pe anul 2020,care este de 2,6%. 

 
Luând act de:  

 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Pomârla, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat la nr.31 din 10.03.2021 

b) raportul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Pomârla,  înregistrat la nr.33 din 10.03.2021 ; 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare 
pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 
 

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, în 
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. din .03.2021  și care a făcut obiectul afișării la 
Primărie, în spațiul accesibil publicului;  

 
Respectând prevederile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019  privind Codul administrativ 
 
În temeiul  prevederilor  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare. 

 
P R O P U N : 

 
Art. 1 -(1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale , pe anul 2022, se aprobă și 

se indexează cu 2,6%, fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând valorile impozabile nivelurile 

impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care se stabilesc , se actualizează sau se 

ajustează , după caz, de către Consiliul Local al comunei Pomârla, prevăzut în ANEXA nr. 1 , care 

face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

-(2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin rotunjire  la 

nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi 

prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de 

rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit. n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările și completările 

ulterioare.  

   Art. 2 -   (1) Pentru clădirile neîngrijite aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice 
impozitul se majorează cu 500% față de cotele stabilite în ANEXA nr. 1. 

              Art. 3 - (1) Impozitul pe terenurile intravilane neîngrijite aflate în proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice se majorează cu 500% față de cotele stabilite în ANEXA nr. 1. 



 

 

              Art. 4 - (1) Se aprobă oportunitatea concesiunii pajistilor proprietate publică a comunei 
Pomârla. 

                         -(2) Procedura de concesionare, nivelul taxei de concesiune și durata contractelor 
se vor stabili prin hotărâre ulterioară a consiliului local, în conformitate cu amenajamentul pastoral 
al pajiștilor comunale. 

                         -(3) Pentru suprafața de teren obiect al contractului de concesiune se stabilește 
taxa  pe teren, datorată de concesionar pe întreaga durată a contractului, calculată în condiții 
similare impozitului pe teren.  

    Art. 5 - (1) Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice și 

persoane juridice,după cum urmează: 

 în cazul impozitului pe clădiri la 10%; 

 în cazul impozitului pe teren la 10%; 

 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.   

           -(2) În cazul impozitului datorat pe clădiri, terenuri sau mijloace de transport al  cărui 

cuantum  este de până la 50 lei inclusiv acesta  se plătește integral până la primul termen de p  

                Art. 6 - (1) -Pentru anul 2022   taxa specială de salubrizare se calculează prin indexarea 

cuantumului stabilit pentru anul 2021 cu rata inflației pe 2020 . 

                          - (2) -Pentru plata integrală pentru anul în curs a taxei de salubrizare până la 

primul termen de plată se acordă o bonificație de 5% din valoarea acesteia 

                Art. 7 - (1) Se acordă facilități fiscale anumitor categorii de persoane în conformitate cu 
prevederile art.456 alin.1-4,art. 464 alin.1, art. 469 alin.1, art.476 din Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal, actualizată. 

             -(2) În conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) și art.464 alin.(2) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal,actualizată, vor fi scutite de impozitul datorat pentru anul 2022,la 
cerere, clădirile și terenurile afectate de calamități naturale apărute în cursul anului 2021. 

 
Art. 8 -  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2022. 
     
Art. 9 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Pomârla, prin aparatul de specialitate al său 
 

  Art. 10 - (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului General al 
comunei Pomârla, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Pomârla și Prefectului 
județului Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie , precum şi prin 
publicarea pe pagina de internet la adresa www.pomarla.ro.  

            - (2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, 
potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

 INIȚIATOR, 

Primarul comunei Pomârla , 

Dumitru CHELARIU 

……………………………………………….. 
( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  
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