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R O M A N I A                                                           Avizat secretar,     
JUDETUL ALBA                                                                       
COMUNA MIHALT                                                            
PRIMAR 
Nr. 5443/06.10.2021 
 
 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 

 
Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba întrunit în ședința ordinară, ședință 

publică; 

            Luând în dezbatere: 

- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul comunei Mihalț, cu privire 

la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022; 

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.____/2021, întocmit de către Biroul buget finanțe, 
impozite si taxe - contabilitate din cadrul Primăriei comunei Mihalț, cu privire la stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022; 
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Mihalț; 
             Având in vedere prevederile : 
-  Titlului IX  din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- art.5 alin.(1) lit. a) și alin(2), art. 16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.b), art.27 și art.30 din Legea 
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;  
- Titlul IX din Anexa la Hotărârea de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- art. 266 alin.(6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- art. 489 alin.(1) și art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cum modificările și 
completările ulterioare; 
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, publicat la data de 1 octombrie 2021, conform căruia 
rata de schimb a monedei Euro este de 4,9470 RON; 
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 
                  In temeiul art.87 alin.(3), art.129 alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c) și art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
                 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

                   Art.1. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2022, la nivelul 
comunei Mihalț conform Anexei nr.1 – parte integrantă a prezentei hotărâri. 
                   Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Biroul buget finanțe, 
impozite și taxe contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Mihalț. 

                      Art.3. Hotărârea poate fi contestată în termenele, condițiile și la instanța 

competentă, stabilite în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare.   
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                    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului comunei Mihalț, Biroului 
buget-finanțe, impozite și taxe, contabilitate, Instituției Prefectului - Județul Alba și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei Mihalț și publicarea pe pagina de 
internet wwwprimariamihalț.ro. 
 
 
 
 
                                                                                                       Mihalț, la _________ 2021 

                 Președinte de ședință,                                                Contrasemnează secretar, 
               ______________________                                              _____________________ 
 

 
 

INIȚIATOR – PRIMAR 
Breaz Flavius 

                 
                                             


