ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr.12.385 din 29.03.2021
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In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta
decizionala, republicata, Primarul comunei Brazi, judetul Prahova aduce la cunostinta publica
faptul ca a initiat
Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2022.
care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Brazi, judetul
Prahova.
Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare
de recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, pana la data de 12 aprilie 2021, la
secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.
Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Brazi.

PRIMAR,
Leonaş RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.26 din 29.03.2021
PROIECT DE HOTARARE
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale,
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
In conformitate cu prevederile art. 5 alin.(1) lit.a), art. 16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit. b), art.
27 si art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.87 alin.(3), art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul adminitrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.1 si art.2 alin.(1) lit.h), art. 491 alin.(1) si (2) si art. 493
alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal - Titlului IX - Impozite si taxe locale, cu
modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.277/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Luand in considerare:
- Comunicatul nr.16 din 14.01.2021 al Institutului National de Statistica, conform carora rata
inflatiei pentru anul 2020 se stabileste la 2,6%;
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Brazi nr.45/2020 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2021;
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Brazi pentru sustinerea Proiectului de hotarare
privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului nominalizat in vederea analizarii si intocmirii raportului la Proiectul de hotarare
privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2022;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
- Avizul secretarului general al U.A.T. Comuna Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.c) si art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare:
Art. 1. Aproba indexarea cu rata inflatiei de 2,6 % a impozitelor si taxelor locale care
constau intr-o anumita suma in lei sau sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si a
limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.(3), alin.(4) si alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2022, conform Anexelor nr.1
si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2022 si va sta
la baza Hotararii Consiliului Local Brazi privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul 2022.

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei
Brazi, judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi adusa la cunostinta publica si va fi comunicata,
in conditiile legii, prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

INITIATOR,
PRIMAR,
Leonaş RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1
la H.C.L. Brazi nr. /2021

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI
Anul 2022

Orice persoană care are în proprietate o clădire situata în România datorează anual impozit
pentru acea clădire, exceptând cazul în care prin lege se prevede altfel.
Pentru clădirile proprietate publică sau privata a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi,
altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului
pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere,
administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu
persoana de drept public.
Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al
oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea.
În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proportional cu
numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proportional cu numărul de zile din luna
respectiva.
În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proportional cu
numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.
Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe
clădiri.
În cazul în care pentru o clădire proprietate publică sau privata a statului ori a unităţii
administrativ-teritoriale se datorează impozit pe clădiri, iar în cursul unui an apar situaţii care
determină datorarea taxei pe clădiri, diferenţa de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa pe
clădiri se compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor.
În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare
dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire
aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în
comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectiva.

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare,
exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

Valoarea impozabila 2021
-lei/m2-

Valoarea impozabila indexata
2022
-lei/m2-

Tipul cladirii

A.Clădire cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturala, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic
C.Clădire-anexă cu cadre din
beton armat sau
cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în
urma unui tratament termic şi/sau
chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii
exteriori din lemn, din piatră
naturala, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care
deţine la
aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol,
demisol şi/sau la mansarda,
utilizate ca
locuinţă, în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A – D

Cu instalatii de
apa, canalizare,
electrice si
incalzire
(conditii
cumulative

Fara instalatii
de apa,
canalizare,
electrice sau
incalzire

1.100

660

330

220

138

75% din suma
care
s-ar aplica
cladirii

Cu instalatii
de apa,
canalizare,
electrice si
incalzire
(conditii
cumulative

Fara instalatii
de apa,
canalizare,
electrice sau
incalzire

1.129

677

339

226

226

197

142

84

220

192

82

75% din suma
care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

75% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

F. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la
demisol şi/sau la mansarda,
utilizate în alte scopuri decât cel
de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.
A–D

50% din suma
care
s-ar aplica
cladirii

50% din suma
care
s-ar aplica
cladirii

50% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

50% din
suma care
s-ar aplica
cladirii

In cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea impozabilă corespunzătoare
materialului cu ponderea cea mai mare.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii
cu un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător,
astfel:
Zona A
Rangul IV - 1,10 satul Brazii de Jos
Rangul V - 1,05 celelalte sate componente ale comunei Brazi
În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
coeficientul de corecţie prevăzut anterior se reduce cu 0,10.
Valoarea impozabilă a clădirii, determinata în urma aplicării prevederilor legale, se reduce în
funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal,
anul terminării se actualizează, astfel că acesta se considera ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia
la terminarea lucrărilor. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de
renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii
executării lucrărilor.

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen
de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen
de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului
fiscal următor;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu

este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului
fiscal.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi definitiv conform prevederilor anterioare,
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art.
457 din Legea nr.227/2015.”

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3%, , asupra valorii impozabile a
clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu
impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se
datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului
fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate.
În situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se
utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele
de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare
sau de folosinţă, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la
primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după
primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1
ianuarie a anului fiscal următor.
Aceste prevederi nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost
pronunţată o hotărâre definitiva de declanşare a procedurii falimentului.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform precizarilor
anterioare, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN

Anul 2022
Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un
impozit anual, exceptând cazurile în care prin lege se prevede altfel.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi,
altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari,
titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de
drept public.
Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al
oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul.
În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu
numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna
respectivă.
În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau
folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporţional cu
numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.
Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe
teren.
În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot
stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte
egală din impozitul pentru terenul respectiv.

Calculul impozitului/taxei pe teren pentru persoane fizice
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de
consiliul local.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona din
cadrul
localitatii

Nivelurile impozitului/taxei 2021, pe
ranguri de localitati
-

lei/ ha -

Nivelurile impozitului/taxei
indexate 2022, pe ranguri de
localitati
-

A

IV

V

782

627

lei/ ha IV

802

V

643

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul urmator:

Nr.

Zona

crt.

Categoria de folosinta

A
-

lei/ha -2021

A

-lei/ha –
indexate
2022

1.

Teren arabil

30

31

2.

Pasune

23

24

3.

Faneata

23

24

4.

Vie

51

52

5.

Livada

58

60

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

30

31

7.

Teren cu ape

17

17

8.

Drumuri si cai ferate

0

0

9.

Teren neproductiv

0

0

Acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii,
respectiv 1,10 pentru rangul IV (satul Brazii de Jos) si 1,00 pentru Rangul V (celelalte sate
componenete ale comunei Brazi).

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel :
Nr.

Zona

crt.

Categoria de folosinta

A
-

lei/ha -2021

A

lei/haindexate
2022

1.

Teren cu constructii

24

25

2.

Teren arabil

47

48

3.

Pasune

22

22

4.

Faneata

22

23

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.
crt. 5.1.

53

54

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la
nr. crt. 6.1.

53

54

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu exceptia celui prevazut la
nr. crt. 7.1.

8

8

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie

0

0

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari
piscicole

1

1

Teren cu amenajari piscicole

28

29

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

5.

5.1.
6.

6.1.

8.

8.1.

Acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului
localitatii, respectiv 1,10 pentru rangul IV (satul Brazii de Jos) si 1,05 pentru Rangul V
(celelalte sate componenete ale comunei Brazi).
Calculul impozitului/taxei pe teren pentru persoane juridice
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul
localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform
încadrării făcute de consiliul local.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona din cadrul
localitatii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localitati
-

A

lei/ ha -2021

Nivelurile impozitului/taxei,
pe ranguri de localitati
-

lei/ ha -indexate 2022

IV

V

IV

1967

1564

2018

V

1605

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe
teren se calculează ca si in cazul unui teren amplasat in extravilan numai dacă îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din
desfăşurarea obiectului de activitate agricultura.
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel :
Nr.

Zona

crt.

Categoria de folosinta

A
-

lei/ha 2021

A
lei/ha –
indexate 2022

1.

Teren cu constructii

33

34

2.

Teren arabil

55

56

3.

Pasune

30

31

4.

Faneata

30

31

5.

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1.

61

63

Vie pana la intrarea pe rod

0

0

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1.

62

64

Livada pana la intrarea pe rod

0

0

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.

18

18

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol
de protecţie

0

0

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

6

6

Teren cu amenajari piscicole

37

38

9.

Drumuri si cai ferate

0

0

10.

Teren neproductiv

0

0

5.1.
6.
6.1.
7.

7.1.

8.
8.1.

Acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii,
respectiv 1,10 pentru rangul IV (satul Brazii de Jos) si 1,05 pentru Rangul V (celelalte sate
componenete ale comunei Brazi).

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Anul 2022
Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport,
cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.
Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport
este înmatriculat sau înregistrat în România.
Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după
caz.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,
pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de
transport.
În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport
se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de
200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Nr.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

crt.

Lei/ 200 cm3
sau fractiune
din aceasta2021

Lei/ 200 cm3
sau fractiune
din aceasta2022

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1.

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8

8

2.

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea
cilindrică de peste 1.600 cm3

9

9

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi
2.000 cm3 inclusiv

20

21

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi
2.600 cm3 inclusiv

79

81

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi
3.000 cm3 inclusiv

159

163

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

320

328

7.

Autobuze, autocare, microbuze

26

27

8.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

32

33

9.

Tractoare inmatriculate

20

21

II. Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrică

1.

lei/200 cm3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
4.800 cm3

<

2

2

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
4.800 cm3

>

4

4

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

2.

55 lei/an

57 lei/an

Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pentru care nu exista obligativitatea
inmatricularii este de 57 lei (28 lei taxa inscriere + 29 lei contravaloarea placutelor cu numarul
de inregistrare).
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.
In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule din cele prevazute anterior, impozitul asupra mijlocului de
transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
Masa totala maxima autorizata
Impozit 2021
Impozit
indexat
-lei2022
-leia)
b)

Pana la 1 tona, inclusiv

9

9

Peste 1 tona, dar nu mai mult de

37

38

Peste 3 tone, dar nu mai mult de

57

58

Peste 5 tone

71

73

3 tone
c)
5 tone
d)

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :
Mijlocul de transport pe apa

Impozit 2021
-lei/an-

Impozit
indexat
2022
-lei/an-

1.Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz
personal
2.Barci fara motor, folosite in alte scopuri

23

24

62

64

3.Barci cu motor

231

237

4.Nave de sport si agrement

1.231

1.263

5.Scutere de apa

231

237

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se
stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt
document similar.
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR
Anul 2022
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată
în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii
administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia
necesară.
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire
şi a altor avize şi autorizaţii
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, pentru comuna Brazi, este egală cu
suma stabilită conform tabelului următor:
Suprafata pentru care se obtine certificatul de
- lei -2021
lei -2022
urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

3

3

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

3

3

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv

4

4

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv

5

5

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

6

6

f) peste 1.000 m2

7 + 0,005 lei/m2 pentru
fiecare m2 care depaseste
1000 m2

7 + 0,005
lei/m2
pentru
fiecare m2
care
depaseste
1000 m2

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se
stabileşte de consiliul local în sumă de ( 17 lei-2021) 17 lei-2022.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădireanexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate
anterior este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea
instalaţiilor aferente.
Pentru taxele prevăzute anterior, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie,
se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care
solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă
a clădirii stabilită conform codului fiscal;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice
locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice
diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care
trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi
efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu valoarea de (17 lei-2021) 17 lei-2022.
În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au
obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă
de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să
reflecte suprafaţa efectiv afectată.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere,
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de (8 lei-2021) 8
lei-2022 pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se
stabileşte la (15 lei-2021) 15 lei-2022, inclusiv, pentru fiecare racord.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte la (9 lei2021) 9 lei-2022.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Taxa pentru eliberarea acordului/autorizatiei cu programul de funcţionare se stabileşte la (22
lei-2021) 23 lei-2022.
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabileste la (27 lei-2021) 28 lei-2022.
Taxa pentru pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se
stabileste la (27 lei-2021) 28 lei-2022.
Persoanele a căror activitate este inregistrata în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri
şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din
economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei Brazi, în a cărui rază administrativteritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) (330 lei-2021) 339 lei-2022, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv;
b) (550 lei-2021) 564 lei-2022 pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.
Autorizaţia privind desfăşurarea activitatilor prevazute mai sus, în cazul în care persoana
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se
află sediul sau punctul de lucru.

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Anul 2022
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau
a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei pentru servicii de reclama si
publicitate, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în
masă scrise şi audiovizuale.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii
administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a
fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi se plăteşte de către prestatorul
serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în
care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, cu excepţia taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate, datorează plata taxei anuale
către bugetul local al comunei Brazi in raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de
afişaj respectivă.
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma
este de (34 lei-2021) 35 lei-2022;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma este de (25 lei-2021) 26 lei-2022.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul
de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi
publicitate.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Anul 2022
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă
activitate distractivă are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.
Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza
căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, astfel :
a) 2%, pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie
sportivă internă sau internaţională;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite
de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare
înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

ALTE TAXE LOCALE
Anul 2022
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de (550
lei-2021) 564 lei-2022.
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliul local se stabileşte o taxă de (37 lei-2021) 38 lei-2022.
Taxa pentru realizarea de copii xerox de pe documente se stabileste la 0,30 lei/copie.
Taxa pentru inregistrarea contractelor de arendare/ actelor aditionale la contractele de arendare
se stabileste la 7 lei/contract/act aditional.
Taxa pentru utilizarea salilor si a terenurilor de sport de pe raza comunei Brazi se stabilesc
astfel:
Taxa utilizare Sala Polivalenta Brazi – 10 lei/ora
Taxa utilizare Sala de sport Batesti – 40 lei/ interval orar (2 ore)
Taxa utilizare Sala de sport Popesti:
a) 150 lei/interval orar (2 ore), luni - vineri
b) 75 lei/interval orar (2 ore), sambata - duminica
Taxa utilizare terenuri de sport Negoiesti :
a) Teren tenis – 40 lei/inreval orar (2 ore)
b) Teren minifotbal – 150 lei/interval orar (2 ore)
Taxele pentru utilizarea salii de fitness care functioneaza in cadrul Salii Polivalente Brazi:
a) abonament lunar pentru persoane fizice care au domiciliul pe raza comunei
Brazi, judetul Prahova cu acces nelimitat in cadrul orarului de functionare a salii
si in limita locurilor disponibile - 50 lei/persoana
b) abonament lunar pentru persoane fizice care au domiciliul pe raza altor unitati
administrativ-teritoriale cu acces nelimitat in cadrul orarului de functionare a
salii si in limita locurilor disponibile – 100 lei/persoana
c) abonament saptamanal pentru persoanele fizice care au domiciliul pe raza
comunei Brazi, judetul Prahova cu acces nelimitat in cadrul orarului de
functionare a salii si in limita locurilor disponibile - 20 lei/persoana
d) Abonament saptamanal pentru persoane fizice care au domiciliul pe raza altor
unitati administrativ-teritoriale cu acces nelimitat in cadrul orarului de
functionare a salii si in limita locurilor disponibile – 30 lei/persoana
e) taxa pentru utilizare ocazionala pentru persoanele fizice care au domiciliul pe
raza comunei Brazi, judetul Prahova – 10 lei/persoana/sedinta
f) taxa pentru utilizare ocazionala pentru persoanele fizice care au domiciliul pe
raza altor unitati administrativ-teritoriale - 15 lei/persoana/sedinta

CONTRACTE DE FIDUCIE
În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform
Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în
cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de
fiducie, cu respectarea prevederilor Codului fiscal, începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care a fost încheiat contractul de fiducie..

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2
la H.C.L. Brazi nr. /2021

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice
Anul 2022
Art. 493 alin. (3)

Art. 493 alin. (4)

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la
79 lei la 315 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 315 de lei la 785 lei.
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
366 de lei la 17.818 lei.

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice
Anul 2022
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la
316 lei la 1.260 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 1.260 lei la 3.143
lei.

Art. 493 alin. (5)

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare
la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
1.468 lei la 7.126 lei.
Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute
la art. 494 alin. (12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data
primirii solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 564 la 2.824 lei.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMAR
Nr. 12.367 din 29.03.2021
REFERAT
de aprobare a Proiectului de hotarare privind indexarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022
Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor
administrativ-teritoriale si sunt reglementate prin lege.
Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare, consiliul local stabileste impozite si taxe locale,
precum si taxe speciale, in conditiile legii.
Conform noului Cod fiscal, impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:
a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.
Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz,
sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente.
Referitor la indexarea impozitelor si taxelor locale, art. 491 din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementeaza urmatoarele:
“ (1) In cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită
sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata
inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art.
470 alin. (5) şi (6) din Codul fiscal se indexează anual în funcţie de rata de schimb a
monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în
Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de
aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de
schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.”
Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal
următor.
De asemenea, sunt supuse indexarii si sumele reprezentand limitele amenzilor
contraventionale prevazute de Legea nr.227, astfel cum se prevede in art. 493 alin.(7) din
Codul fiscal” Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art.491.”

Prin adresa nr.1146 din 18.01.2020, Institutul National de Statistica a comunicat
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrative ca rata inflatiei pentru anul
2020 este de 2,6%. Astfel, pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului
2022, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 2,6%".
Avand in vedere cele de mai sus, propun consiliului local adoptarea Proiectului de
hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumită sumă
în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2022, aplicabile
la nivelul Comunei Brazi, judetul Prahova.

PRIMAR,
Leonaş Radu

