
         
 

       ROMÂNIA                                                                                           

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                      HOTĂRÂRE 

privind indexarea mpozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi 

juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 2022 

 

           Consiliul local al comunei Nușeni întrunit în şedinţă ordinară din data de 

21.04.2021 în prezenţa a 11 consilieri, 

 

       Având în vedere: 

- procesul – verbal nr.A7/1108 din 22.02.2021 de afişare a proiectului de hotărâre 

nr.A.7/1106 din 22.02.2021 indexarea mpozitelor şi taxelor locale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 2022,la sediul 

Primăriei comunei Nușeni, din localitatea Nușeni, nr.37, comuna Nușeni, judeţul 

Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/2583 din 16.04.2021 de dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/1106 din 22.02.2021 privind indexarea mpozitelor şi taxelor 

locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 

2022.; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/1107 din 

22.02.2021; 

- raportul nr.A.7/2082 din 31.03.2021,al biroului financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit de către domnul 

Bidian Andrei, având funcţia de  inspector asistent, privind indexarea mpozitelor 

şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, 

pentru anul 2022.; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu nr.A.7/2657 din 

20.04.2021; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/2644 din  

20.04.2021; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe, înregistrat cu nr.A.7/2670 din 20.04.2021; 

 

 

 



 

În conformitate cu : 

- prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu 

impact semnificativ în economie, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1553/2003 privind reevaluarea 

imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

            În temeiul art. 129 alin (1), (2)  lit. b), alin (4) lit c), art.139 alin.(3) lit.c, art.196 

alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale se indexează în anul 

2021, cu rata inflaţiei, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi 

Ministerului Dezvoltării, LucrăriloPublice şi Administraţiei de 2,6% de către 

Consiliullocal al comunei Nuşeni şi se apliă în anul fiscal următor, respectiv din 2022. 

         Art. 2 Se indexează impozitul/taxa pe clădirile  rezidențiale și clădirile-anexă 

aflate în proprietatea persoanelor fizice,cu 2,6% pentru anul 2022, conform  anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3(1).În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 

la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul 

agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de 

până la 400 m
2
, inclusiv, impozitul/taxa pe teren  pentru anul 2022 se stabileşte prin 



înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în anexa 2, tabel 1, indexată cu 2,6%. 

        (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 

la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care 

depăşeşte 400 m
2
, impozitul/taxa pe teren pentru anul 2022 se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa 

2 tabel 2, indexată cu2,6%,iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 

corespunzător prevăzut în anexa 2 tabel 3.      

     (3) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren pentru 

anul 2022 se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 

suma corespunzătoare prevăzută în anexa 2 tabel 4, indexată cu 2,6%, înmulţită cu 

coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în anexa 2 tabel 5. 

 Art.4. Se indexează cu 2,6%,pentru anul 2022, impozitul pe mijloacele de 

transport cu tracţiune mecanică care aparţin contribuabililor, persoane fizice şi juridice, 

în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din 

aceasta, sau masa totală maximă autorizată, conform anexei nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 (1)Se indexează cu 2,6% pentru anul 2022, impozitul pe mijloacelor de 

transport pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de 

peste 12 tone, conform anexei nr.4 (I) care face parte din prezenta hotărâre. 

                    (2) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau 

tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport se indexează cu 2,6% pentru anul 2022 

este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr.4.(II). 

                     (3) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte 

dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (2), impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzătoare din Anexa nr.4, indexată cu 2,6% pentru 

anul 2022. 

       Art.6. Se indexează cu 2,6%, pentru anul 2022 taxa pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor şi autorizaţiilor, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

       Art.7.Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru anul 2022 se indexează 

cu 2,6%, conform anexei nr.6. 

       Art.8. Se indexează cu 2,6 % pentru anul 2022,impozitul pe spectacole, conform 

anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                   

       Art.9 Se indexează cu 2,6% pentru anul 2022 taxa pentru folosirea locurilor 

publice (târguri) pentru anul 2022, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

      Art.10. Se indexează cu 2,6% pentru anul 2022 alte  taxe locale  pentru utilizarea 

temporară a  locurilor  publice și pentru vizitarea monumentelor istorice de arhitectură 

și arheologie și alte asemenea, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

      Art.11.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.      



      Art.12. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușeni şi biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

      Art.13. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) 

lit.,,c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 voturi 

,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

     Art.14. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

Primăriei comunei Nușeni, prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – 

Năsăud şi pe site-ul propriu la secțiunea Monitorul Oficial Local. 

    Art.15.Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – Gabriela, 

care ocupă funcția de secretar general al comunei Nușeni cu: 

 

 

- Instituţia Prefectului  judeţului Bistriţa – Năsăud; 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

 

 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                          POP LUCA - IOAN                              CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.36 

din 21.04.2021. 

I.A.G./4 pg./6 ex. 

  

 
 

 

 


