
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LELICENI
CONSILIUL LOCAL LELICENI

HOTĂRÂRE Nr.52/2021
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni,

pentru anul fiscal 2022

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 24 noiembrie 2021,
convocată prin Dispoziţia primarului nr. 161/2021.

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și (2) și art.139 alin.(2) din Constituția
României, republicată;
 art.4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
 art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
 art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006;
 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;
 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;
 Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările și completările ulterioare;
 art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.98/2009, cu modificările și completările
ulterioare;
 art.13 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 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;
 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;
 art.37 alin.(1) din Legea nr.7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare;



 art.19 art.20 alin 2 lit. d  din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local;
 Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale,
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor
publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr.734/480/1003/3727/2015;
 Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.60/2012;
 Legea nr.123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Legea nr.119/1991 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea
unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 Hotărârea Guvernului  nr.548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, al Ordinului nr.2.193 din 17 martie
2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a
aşezămintelor culturale, cât şi a O.U.G. nr.118 din 2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 contractul de prestări servicii de pază obştească în comuna Leliceni;
 Hotărârea Consiliului local Leliceni nr.51/2009 privind delegarea directă a
gestiunii serviciului public de salubrizare de colectare separată şi transportul separat
al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale
din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere
fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din
Comuna Leliceni, prin încheierea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor prin
atribuire directă la S.C. ECO CSIK S.R.L.

Având la bază:

- Proiectul de hotărâre cu nr. înreg. /2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în
comuna Leliceni pentru anul fiscal 2022
- Referatul de aprobare cu nr. înreg. /2021 al d-lui Nagy István-Alfréd – Primarul comunei
Leliceni, prin care propune stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru
anul fiscal 2022;
- Raportul de specialitate al Compartimentul  contabilitate-finanțe, impozite și taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului nr. /2021;
- Prevederile art. 491 alin. 1 respectiv 1^1 , din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu
modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 296/2020



În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația
publică, republicată;
În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul fiscal 2022,
prin Indexarea cu rata inflației, respectiv, 2,6% a impozitelor și taxelor locale, coeficientul se aplică
asupra impozitului sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este
stabilită pe baza unei sume în lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022 și va sta la baza Hotărârii consiliului
Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire se desemnează primarul comunei Leliceni, domnul Nagy István-
Alfréd şi compartimentul contabilitate, buget finanțe, taxe și impozite din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei.

Art. 4. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
cu modificările și completările ulterioare, precum și cu actele normative subsecvente în vigoare.

Art.5. Prezenta hotărâre se publică pe panourile de afişaj, special amenajate ale Consiliului local al
comunei Leliceni și pe adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin.(2) și (3)
art.761 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale.

Art. 6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art. 7. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul

prevăzut de lege.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita;
- Primarul comunei Leliceni;
- Compartimentul contabilitate-finanțe, impozite și taxe;
- Populației prin afișare la sediul Primăriei Leliceni

Președinte de ședință, Contrasemnează pentru legalitate,
Consilier Secretar general al comunei,

Vitos László-Károly Molnár Szidonia

Nr.52
Adoptată în ședința din data de 24 noiembrie 2021
Cu un număr de 11 voturi din numărul total de 11 consilieri locali în funcție

http://uat.mdrap.ro/



