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JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E A  NR.8 / 2022 
privind modificarea si completarea  anexelor nr.1-3 la H.C.L nr.66/2021 privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 
2022 

 
 Consiliul local al comunei Baia de Cris judetul Hunedoara; 

Avind in vedere : 
-Referatul de aprobare  nr.1/28/12.01.2022 a primarului comunei Baia de Cris prin 

care se propune modificarea si completarea  anexelor nr.1-3 la H.C.L nr.66/2021 
privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris 
pentru anul 2022 

-raportul compartimentului de resort nr.8/28/19.01.2022 

-avizul comisiei agricultura,activitati economico.-financiare,amenajarea 
teritoriului si urbanism  nr.8/31/27.01.2022 

In conformitate cu prevederile art.484,art.486,art.489, art.491,art.495 lit.f din Legea 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal,Titlul IX “Impozite si taxe locale”cu modificarile si 
completarile ulterioare,ale art.266 alin.5,6 si 7 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare,ale Legii nr.650/2002 pentru 
aprobarea O.G .nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,ale H.G 
nr.656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala,cu modificarile 
si completarile ulterioare,ale Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de 
inchiriere,cu modificarile si completarile ulterioare,ale Lg.nr.273/2006 privind finantele publice 
locale cu modificarile si completarile ulterioare,ale O.G. nr.27/1996 privind acordarea unor 
facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in 
Rezervatia Biosferei Delta Dunarii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare  
             În temeiul dispoziţiilor art.87 alin.3 art. 129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.c ,art. 139 
alin.1,alin 3  si ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”,art.243 ali.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 
 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
Art.1 Se completeaza anexa nr.1-taxe speciale pentru utilizarea unor utilaje 

proprietatea privata a comunei Baia de Cris  din  HCL nr.66/2021 privind stabilirea 
nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2022 prin 
introducerea pct.4-taxa pentru servicii cu motopompa pentrun curatarea 
fintinilor,stabilindu-se in suma de 25 lei/ora  

Art.2 Se modifica anexa nr.2 pct.A-taxe speciale  folosite de catre 
compartimentele de specialitate din cadrul Primariei comunei Baia de Cris la 
solicitarea persoanelor fizice si juridice din  HCL nr.66/2021 privind stabilirea nivelurilor 
impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2022 in sensul stabilirii 
taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in regim de urgenta, in termen 
de 24 de ore ,stabilindu-se in suma de 15 lei. 

Art.3 Se modifica anexa nr.3-alte taxe locale din HCL nr.66/2021 privind 
stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 
2022,prin eliminarea rubricii privind ‘’ taxa pentru curatarea fintinilor’’ 



Art.4 Celelalte prevederi ale H.C.L.nr.66/2021 privind privind stabilirea 
nivelurilor impozitelor si taxelor locale in comuna Baia de Cris pentru anul 2022 rămân 
neschimbate. 

Art.5 Prezenta hotarire poate fi contestata  in termenul si  potrivit  prevederilor 
din Lg.nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata. 

Art.6 Prezenta hotarire se comunica : 
-Institutiei Prefectului judetul Hunedoara 
- Primarului comunei Baia de Cris 
- Compartimentul taxe si impozite   

 
PREȘEDINTE DE SEDINTA                            CONTRASEMNEAZĂ 
       LEUCIAN ACXENTE     SECRETAR GENERAL 

             RUSU LUCIA      
 

BAIA DE CRIS 31.01.2022 
Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________ 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual 

______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  



 


