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                                   Privind:  stabilirea impozitelor si taxelor  locale pentru anul fiscal 2022 

 

 e 26 

noiembrie 2021 ; 

 Avind in vedere referatul compartimentului impozite si taxe; 

 In baza dispozitiilor art. 495 lit. f din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 

 Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

  In baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public, cu completarile si modificarile ulterioare  

 In  temeiul  art. 129,  alin 2, lit. (b),  alin 4, lit. (a), art. 139,  alin 3, lit. (a),  art. 155,  
alin 1, lit. (c),  si alin. 4, lit. (d)  precum si ale art. 196, alin. 1, lit. a si art. 197, alin. 1, 2 si 
4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 

 

 Art. 1  Pentru anul fiscal 2022  impozitele  si taxe locale  se majoreaza cu 10 % fata  de 

hotararea din anul 2021 dupa cum urmeaza: 

1. Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul impozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2022, constituind Anexa nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare. 

       2. Impozitul pe cladiri in cazul persoanlor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 

impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii, stabilite in Anexa nr. 1, parte integranta 

din prezenta hotarare. 

          2.1 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.65% asupra valorii care poate fi; 

            -valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 

            -valoarea finala a lucrarilor de constructii,in cazul cladirilor noi construite in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinta; 

             -valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in 

cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

            2.2 In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor pct.2.1 

,impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a cladirii 

determinata din aplicarea valorilor  la pct. I conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

            2.3 Pentru cladirile nerezidebtiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ,utilizate 

pentru activitati in domeniul ,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4% 

asupra valorii impozabile a cladirii. 

           2.4 Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta  aflate in proprietatea persoanelor 

fizice,impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in 

scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 

         3. Cota de impozitare asupra valorii de inventar a cladirilor in cazul persoanlelor juridice 

se stabileste astfel: 

3.1.  rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice 

cursul acestuia cota va fi de 0,2 %. 

3.2.  nerezidentiale 

1%. 



3.3.  nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol a 

  

0,4%. 

3.4 iori anului fiscal de 

refe  

sfâ -a efectuat prima reevaluare. 

3.5 In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui 

an fiscal impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza.      Declararea 

cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele autoritatilor administratiei 

publice locale  reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin in proprietate aceste 

imobile,chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire. 

4. Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului,rangul 

localitatii in care este amplasat terenul,zona si categoria de folosinta  a terenului ,conform HCL 

al comunei Ulmu nr.30 din 28 octombrie 2014. 

4.1 In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat la categoria de folosinta terenuri 

cu constructii,precum si terenul inregistrat la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 

constructii in suprafata de pana la 400 mp,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea 

suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma corespunzatoare rangului localitatii IV ,zona 

A pentru satul Ulmu =818 lei si zona B pentru satul Jugureanu =655 lei  

4.2 In cazul terenului intravilan arabil impozitul/taxa pe teren este de:zona A =32 lei/ha si 

zona B=24lei/ha cu un coeficient de corectie de  1.10. 

4.3 In cazul unui teren amplasat in extravilan categoria arabil,impozitul/taxa pe teren se 

stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma corespunzatoare 

astfel:zona A=57lei /ha si zona B=55 lei/ha ,categoria vie zona A =63 lei/ha si zona B=61 lei/ha cu 

un coeficient de corectie de 1.10 pentru zona A si 1.05 pentru zona B 

 

5.   

 

 Art. 2  (1) Se stabileste bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului datorat 

pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la 31 martie a anului 2015,pentru debitele ce 

dapasesc 50 lei  dupa cum urmeaza: 

; 

; 

c)   Impozit mijloc de transport , 10%; 

 

pentru debitele ce 

dapasesc 50 lei   

 ; 

; 

c)   Impozit mijloc de transport, 10%; 

 Art. 3  

 Comunei Ulmu 

nr. 30 din 28 octombrie 2014. 

 Art. 4  Impozitul si taxa pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirile mentionate in anexa 

nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 5  Impozitul si taxa pe teren nu se datoreaza pentru terenurile mentionate in anexa 

nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 6  Impozitul asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru mijloacele de 

transport prevazute in anexa nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 7  Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se aplica pentru 

certificatele, avizele si autorizatiile prevazute in anexa nr. 5, parte integranta din prezenta 

hotarare. 



Art. 8  Taxa pentru serviciile de reclama si publicitatesi taxa pentru afisaj in scop de 

reclama si publicitate nu se aplica pentru situatiile prevazute in anexa nr. 6, parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 Art. 9  Prezentei hotariri se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016, data la care se 

abroga orice prevederi contrare si  i se vor putea face modificari pe tot parcursul anului 2016, in 

functie de prevederile legale.    

Art. 10  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul si biroul 

financiar-contabil, impozite si taxe, din cadrul Primariei Comunei Ulmu, judet Braila. 

 Art. 11 - Prezenta hotarire, prin grija secretarului general al comunei, va fi adusa la 

cunostinta 

pagina de internet www.primariaulmu.ro 
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