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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 în 

comuna Mihalț 
 

 
 
 
                În comuna Mihalț, impozitele și taxele locale constituie o sursă importantă de venituri 
utilizată pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură de la bugetul local în condițiile 
legii. 
                Persoanele fizice și persoanele juridice prevăzute de Codul fiscal, în calitatea lor de 
contribuabili, au obligația să contribuie prin impozitele și taxele locale stabilite de către consiliile 
locale, între limitele și în condițiile legii, la cheltuielile publice locale. La stabilirea impozitelor și 
taxelor locale se va avea în vedere respectarea următoarelor principii : principiul transparenței, 
principiul aplicării unitare, principiul autonomiei locale. 
                Impozitele și taxele locale sunt reglementate în Titlul IX din Legea nr.227/2015, privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.   
                Propunerea cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale în comuna Mihalț, pentru 
anul 2022 este de indexare a acestora cu rata inflației de 2,6% la care se adaugă o majorare de 
7,4% la impozitul pe teren, impozitul pe mijloace de transport, rezultând o creștere a valorii 
impozitelor și taxelor locale față de anul acesta. La impozitul și taxa pe clădiri, atât în cazul 
persoanelor fizice cât și juridice s-au stabilit cote adiționale diferite față de anul precedent.  
                  Având în vedere Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 27 și art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, art.266 alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală,  precum și prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, conform cărora competența pentru aprobarea impozitelor 
și taxelor locale aparține consiliului local, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind 
impozitele și taxele locale pentru anul 2022, în forma prezentată în Anexa la Proiectul de hotărâre. 
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