
ROMANIA 

JUDETUL CLUJ 

COMUNA CĂLĂRAȘI 

CONSILIUL LOCAL  

Proiect la HOTĂRÂREA Nr. 89 

Din 10.11.2021 

Privind aprobarea  impozitelor si taxelor locale  pentru  anul 2022 

 

Consiliul local al comunei Călărași, Judetul Cluj, intrunit in sedinta de ordinară   

Luand in dezbatere raport de aprobare  si proiectul de hotarare pentru aprobarea  impozitelor si 

taxelor locale  pe anul 2022, intiat de dl. Ioan-Vasile RACOLȚA, primar,  

Având in vedere prevederile: 

1. Art.9 din Carta europeana a autonomiei locale, adopată la Strassbourg la 15 octombrie 

1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, pct. 3  

2. referatul de specialitate intocmit de persoana responsabilă din cadrul compartimentului 

financiar, inregistrat sub nr. 5611/10.11.2021, raport de sustinere al initiatorului nr. 5614/10.11.2021, 

HCL nr. 81/2020. 

3. Art. 489, art. 491, Art.484 alin.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,  

4. prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completările ulterioare,   

5.          Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  

6.          art.3 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativa pentru elaborarea 

actelor normative 

7.    prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

  

      In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.b și alin. 4 lit. c, art. 139 alin.3 lit. c, coroborat cu 

art. 196 alin.1 lit a, art.197 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ 

 

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE : 

 

        Art. 1.1 Se stabilește  indexarea cu rata inflației de 2,6 a taxelor și impozitelor locale 

pentru anul 2022.   

      1.2 Se stabilește majorarea cu 10% a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022 . 

      1.3. Se stabilește majorarea cu 500% a impozitului pe teren, pentru terenul nelucrat timp de 

2 ani consecutivi, incepând cu al treilea an. 

      1.4 Se stabilește majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirile și terenurile 

neingrijite aflate in intravilan. 

      1.5 Se stabilește bonificația de 10% pentru plata cu anticipație a impozitelor si taxelor 

locale, datorate pentru intregul an de către contribuabilii persoane fizice și juridice, până la 31 martie a 

anului respectiv. 

     1.6 Creanțele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2021, mai mici de 40 lei 

la contribuabili persoane fizice și juridice, se anulează, cumularea făcându-se pe toate tipurile de venit. 

Art.2 De indeplinirea prevederilor prezentei hotarari se incredintează primarul, persoana 

responsabilă ITL din cadrul compartimentului financiar al Primarul comunei Călărași si pentru 



comunicare catre Institutia Prefectului Cluj, afișare site,  secretarul general al comunei Călărași. 

       Initiator                                                                      avizat 

Ioan-Vasile RACOLȚA                                     secretar  general                                        

                                                                       Ofelia Nastasia BONDA 

  

 

 

 


