
 

JUDEŢUL ARGEŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  STALPENI 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE NR.71/12.11.2021 

privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a taxelor speciale 

datorate de contribuabili pentru anul 2022 

 

Consiliul Local al comunei Stalpeni, judeţul Arges; 

   Având în vedere : 

 -Referatul de aprobare a primarului Comunei Stalpeni nr.7841/11.11.2021;   

-  Raportul de specialitate înregistrat sub nr.7846 din 11.11.2021 al compartimentului de 

resort din primarie ; 

 -  Avizul Comisiilor de specialitate  nr.1, 2 şi 3 ale Consiliului Local al comunei 

Stalpeni ; 

-art.20 alin.1 litera b din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 - 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; 

-art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; - 

art. 491 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal 

- În temeiul prevederilor art 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c), art 

154 alin. (1), art 196 alin (1) lit a)și art. 243 alin (1) lit a) din OUG 57/2019 privind 

Codul Administrativ. 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art.1  Se stabilesc impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili pentru 

anul fiscal 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si  

a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an de către persoanele 

fizice până la data de 31 martie 2022, se acordă o bonificaţie de 10%,iar pentru 

persoanele juridice 5%. 

Art.3 Se stabilesc taxele speciale datorate pentru anul fiscal 2022, conform anexei 

nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe  va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş, 

Compartimentului Contabilitate, Impozite şi Taxe şi va fi afişată la sediul Primăriei 

Stalpeni pentru aducere la cunoştinţă publică. 
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