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 HOTARAREA nr. 51 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a 

amenzilor aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei Ziduri, 
judetul Buzau 

 
 
Consiliul Local al comunei Ziduri,  
Având în vedere:  

      referatul  de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr.                      
8093 din 02.12.2021;  

 raportul de specialitate al referentului din compartimentul de 
specialitate registrat sub nr.8094 din 02.12.2021 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Ziduri nr. 
275/16.12.2021;   

 prevederile titlului IX – impozite si taxe locale, din Legea nr. 
227/2015  privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.   

     prevederile OUG nr. 50/2015 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, 
actualizata, cu modificările şi completările ulterioare;      

 prevederile OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 prevederile art.129 alin.(2) lit.b in coroborare cu alin. 4 lit.c, 
art.139 alin. 3 lit.c din din Ordonanta de urgență a Guvernului  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare . 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgență a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1. Se stabilesc impozitele, taxele locale si scutirile aferente 

acestora care se vor aplica la nivelul comunei Ziduri in anul 2022, conform 
anexelor nr 1-6, care fac parte din prezenta hotarare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Art.2. Zonarea intravilanului comunei Ziduri este stabilita conform 
anexei nr.7, care face parte din prezenta hotarare. 

Art.3. Sanctiunile aplicate persoanelor fizice si juridice sunt stabilite 
in anexa nr. 8, care face parte din prezenta hotarare.  

Art.4. Pentru anul 2022 nivelurile taxelor judiciare de timbru sunt 
cele stabite prin OUG nr. 80/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.  

Art.5.(1) Impozitul/taxa pe clădiri, teren si mijloacele de transport se 
plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 

        (2) Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2022, a 
impozitului pe clădiri, terenuri si a impozitului asupra mijloacelor de 
transport, datorate pe întregul an 2022 de către contribuabilii persoane 
fizice si persoane juridice  se acorda o bonificaţie de 10%. 
                   
        (3) Impozitul anual pe cladiri, teren si mijloace de transport datorat 
bugetului local de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 



50 lei inclusiv, se plateste integral pana la 31 martie 2022. In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri, terenuri, mijloace de 
transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi 
unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe 
cladiri, pe terenuri, pe mijloace de transport cumulat.    
         (4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 
folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe cladiri si taxa 
pe teren 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 cladiri si taxa pe 
teren 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.        

Art.6. Valorile impozabile si cotele prevazute in anexele 1-6 sunt 
valorile si cotele indexate. 

Art.7. Prevederile prezentei hotarari se completeaza in mod 
corespunzator cu prevederile imperative ale Legea nr. 227/2015  privind  
Codul Fiscal sau cu orice modificarile si completarile aduse acesteia, precum 
si cu normele elaborate pentru aplicarea unitara a Codului Fiscal.    

Art.8. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei 
prin compartimentele de specialitare. 
 Art.9 Secretarul general al comunei Ziduri va comunica prezenta 
hotarare persoanelor responsabile cu ducerea la indeplinire precum si 
autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate.  

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                      
          Preşedinte de şedinţă,                Contrasemnează, 
             Constantin Cristea                                Secretar general, 
                                                    Racovanu Mariana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 16.12.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 13 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 13 prezenţi 
la şedinţă. 
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