
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                              

    HOTĂRÂREA   nr.  93  /2021 
Privind stabilirea impozitelor și taxele locale, 

 precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în sedința ordinară din data de  
22 decembrie 2021; 

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

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

ulterioare; 
4) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
5) 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; 
6) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare; 
7) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
8) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
9) art. 19 și art. 20 alin. 2 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 

și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

10) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu mofificările și completările ulterioare; 

11) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

12) 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; 

13) 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, cu modifcările și completările 
ulterioare;  

14) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006; 

15) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

16) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

17) art. 6 alin.2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

18) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

19) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 
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20) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, 
aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Agriculturii Şi Dezvoltării Rurale, Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării Și Administrației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor 
Publice, Institutul Național De Statistică, Agenția Națională De Cadastru Și Publicitate Imobiliară, 
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară Și Pentru Siguranța Alimentelor  Nr. 
25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020; 

21) Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot 
institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de interes local, 
pentru care se propun taxele speciale respective, aprobat prin:   

21.1. Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2012 privind aprobarea Regulamentului privind 
organizarea si desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piată pe 
teritoriul comunei Gălăuţaş; 

21.2. Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr.43/2005 privind înfiinţarea 
Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gălăuţaş;  

21.3.  Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr.97/2019 privind reorganizarea 
Serviciului Voluntar Pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Gălăuţaș, prin 
actualizarea tipului, a componenței, modificarea organigramei și a Regulamentului 
de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar Pentru Situații de Urgență 
Gălăuțaș; 

21.4. Hotărârea Consiliului Local nr.4/2009 privind stabilirea taxei speciale pentru 
finanţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul localității 
Gălăuţaş, completată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 
59/2017; 

21.5. Hotărârea Consiliului Local nr. 49/2021 privind aprobarea Regulamentului  
serviciului public de salubrizare al comunei Gălăuțaș, a Caietului de sarcini și 
delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș; 

21.6. Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 60/2021 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita;  

21.7. Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2012 privind stabilirea şi aprobarea unei „taxe 
speciale” pentru utilizarea terenurilor proprietate privată a comunei Gălăuţaş, de 
către agenţii economici, prestatorii de servicii sau alte persoane fizice sau juridice 
autorizate să exploateze material lemnos; 

21.8. Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 47/20.11.2007 privind 
înfiinţarea serviciului de transport public local în regim de taxi; 

21.9. Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2008 privind aprobarea regulamentului de 
organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi în raza comunei 
Gălăuţaş, modificată prin HCL Gălăuţaş nr.50/2008 privind modificarea art.18 din 
regulament; 

22) Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2005 privind  stabilirea traseelor în condiții speciale 
a circulației vehiculelor din categoriile mașinilor autopropulsate pentru lucrări, mașini agricole, 
forestiere pe drumurile comunale si procedura de înregistrare a acestora; 

23) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 42/2012 privind aprobarea 
regulamentului de utilizare a terenului de sport din baza de agrement a comunei Gălăuţaş;  

24) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 39/2015 privind completarea 
regulamentului de utilizare a terenului de sport din baza de agrement; 

25) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr.62/2012 privind stabilirea tarifului 
de închiriere a tractorului universal U651, proprietate privată a comunei Gălăuţaş; 

26) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 23/28.02.2014 privind aprobarea 
regulamentului privind aprobarea condiţiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau 
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privată a comunei Gălăuțaș în vederea  instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de 
comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de 
utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum si măsurile privind construirea de reţele de 
comunicaţii electronice,  

27) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 77/2018 privind stabilirea unor 
măsuri în vederea aplicării regulamentului de acces, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 23/2014; 

28) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 85/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului Cultural al comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita; 

29) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 44/2014 privind stabilirea zonelor 
destinate desfășurării activității de picnic; 

30) Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2019; 
31) art. 9 alin.1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public,  
32) art.14 alin.1 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 

republicată, cu modificrările și completările ulterioare;  
33) art. 62 și art. 67 alin. 2 din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările și 

completările ulterioare;  
34) art. 617, art. 619 și art. 620 din Legea nr. 287/2009-Codul Civil, cu modificările și 

completările ulterioare;  
35) art. 40 și art. 40^1 din O.G. nr. 43/1997-privind regimul drumurilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 ținând seama de prevederile 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 Gălăuțaș, este următoarea: 

a) rangul IV: Satul de reședință al comunei-satul Gălăuțaș; 
b) rangul V:Satele aparținătoare/componente ale comunei: Sat Gălăuțaș -Pârău, Sat Dealu 

Armanului, Sat Preluca, Sat Zăpodea, Sat Plopiș, Sat Nuțeni, Sat Toleșeni. 
luând act de:  
a) referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 7/141/2021; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Gălăuțaș,  înregistrat sub nr. 7/142 /2021; 
Având în vedere: 

 -Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  29/16.04.2021 privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale pe anul fiscal 2022, cu indicele de inflație de 2,6%;   
 -OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a 
unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, punctul 28, art. 66, Capitolul III.;  

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organziatorice, termenele și circulația 
proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

     Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 8/149/2021, comisia de specialitate 
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului, nr.  8/130/2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 
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buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ nr. 8/143/2021; 

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 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr.9/16/22.10.2021 în Registrul special pentru 

evidența anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice 
ale Consiliului Local;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. 4 lit.c), art. 139 alin. 1, 
alin.3 lit. c) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art. 1. - (1) Se stabiliesc Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 
2022, fiind cele cuprinse în tabloul prevăzut la alin.(4).  

(2)  Nivelul impozitelor pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone/combinațiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) prevăzute 
art.470 alin. (5) și (6) din Codul fiscal, se indexează cu rata de schimb a monedei euro în vigoare în 
prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2021 şi publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la 
nivelul minim prevăzut în Directiva 1999/62/CE. 

(3) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel 
de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin 
majorare când fracțiunile 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. 

(4) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor 
locale, taxele speciale și amenzile aprobate de către Consiliul Local al comunei Gălăuțaș pentru 
anul fiscal 2022, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. –(1) Bonificația prevăzută la art. 462 alin(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal se stabilește după cum urmează:  

a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice la 10% 
b) în cazul impozitului pe clădiri persoane juridice la 10%. 
(2) Bonificația prevăzută la art. 467 alin(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 

stabilește după cum urmează:  
c) în cazul impozitului pe teren persoane fizice la 10% 
d) în cazul impozitului pe teren persoane juridice la 10%. 
(3) Bonificația prevăzută la art. 472 alin(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 

stabilește după cum urmează:  
e) în cazul impozitului pentru mijloace de transport detinute de persoane fizice la 10% 
f) în cazul impozitului  pentru mijloace de transport detinute de persoane juridice la 10%. 
Art. 3. –(1) Impozitele și taxele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la data de 

31 martie și 30 septembrie inclusiv. 
(2) Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport datorat aceluiași buget local de 

către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral la 
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri, 
terenuri, amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, sau mai multe mijloace de 
transport pentru care impozitul este datorat aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei 
se referă la impozitul pe clădiri, teren, mijloc de transport cumulat . 
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(3) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la 
o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până 
la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.  

(4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la 
perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, 
titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 
      (5) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de 
drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează 
taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o 
varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului. 

(6) Pentru neplata la termenele enunțate la aliniatele anterioare, contribuabilii datorează 
majorări de întârziere stabilite potrivit legii. 

Art. 4. (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/2015, privind Codul 
Fiscal, se stabileşte după cum urmează: 
a) în cazul impozitului pe clădiri, la___-__%; 
b) în cazul impozitului pe teren, la___-__%; 
c) în cazul taxei pe teren, la__-____%; 
d) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, la___-___%; 
e) în cazul taxelor pentru eliberarea: 
e.1. certificatului de urbanism, la __%; 
e.2. autorizaţiei de construire, la__-___%; 
e.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la__-___%; 
e.4. autorizaţiei de desfiinţare, la___-___%; 
e.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la ___%; 
e.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la__-__%; 
e.7. certificatului de nomenclatură stradală, la___-___%; 
e.8. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la_____-____%; 
e.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la___-___%; 
e.10. de copii heliografice, la__-___%; 
e.11. atestatului de producător/carnetului de comercializare, la___-___%; 
f) în cazul taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, la ___%; 
g) în cazul impozitului pe spectacole, la___-___%; 
h) în cazul altor taxe locale, la__-___%; 
i) în cazul terenului agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, începând cu al treilea an ___-____%; 
j)în cazul impozitului pe clădirile neîngrijite situate în intravilan - -%; 
k) în cazul impozitului  pe terenurile neîngrijit situat în intravilan --%; 

Art.5.Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren se aplică 
următoarea delimitare a zonelor: 

1) pentru intravilanul comunei Gălăuțaș: 
a) rangul IV Sat Gălăuțaș-Zona A 
b) rangul V: (sate componente):  
- Sat Gălăuțaș-Pârău-Zona A;  
- Sat Dealu Armanului-Zona A; 
- Sat Preluca-Zona A; 
- Sat Zăpodea-Zona A; 
- Sat Plopiș-Zona A; 
- Sat Nuțeni-Zona A; 
- Sat Toleșeni-Zona A; 
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           2) pentru extravilanul comunei Gălăuțaș: 
 - Zona A; 

Art.6.În afară de scutirile prevăzute de lege, consiliul local acordă reduceri si scutiri 
prevăzute în tabloul-anexă la hotărâre. Scutirea sau reducerea se aplică începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.  

Art.7.Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi cu actele normative 
subsecvente învigoare. 

Art.8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigură de către primarul comunei 
Gălăuțaș, județul Harghita, prin aparatul de specialitate. 

Art.9.(1)Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al unității 
administrativ-teritoriale, Prefectului Judeţului Harghita, Primarului comunei Gălăuțaș, 
Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Impozite si Taxe, Urbanism, Compartimentului 
Registru agricol, Compartimentului asistență socială şi va fi adusă la cunoştinţă publică, prin afișarea 
la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.primariagalautas.ro.  

(2)  Prezenta hotărâre se publică și potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 
 

Gălăuțaș, la  22 decembrie 2021  
 
 

   Președinte de ședință,                             Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                                          Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                               ………………………       
   Emil TOMPEA                                               Monica-Camelia MORAR 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


