
R O M A N I A 

JUDETUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SILISTEA GUMESTI 

         
HOTĂRÂRE Nr.12  

din 29 .04.2021       
      

 Privind : impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, aplicabile in anul fiscal    
              2022 
              Consiliul Local al comunei Silistea Gumesti, judetul Teleorman   avand in vedere :  

- Referatul nr. 1687/22.04.2021 ,al primarului comunei Silistea  Gumesti, judetul Teleorman ;  
          -   Raportul  nr.1622  / 19  APRILIE   2021 intocmit de d-na Buica Mirela  inspector in cadrul 
compartimenului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului ;  
              Prevederile  art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, care prevede faptul că, în 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 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale 

aferente anului 2022,  cu rata infatiei de 2,6 % . 

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în 2 categorii: 

1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să indexeze anual 

impozitele și taxele cu un indice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice. 

Inflație aplicată pentru 2021: 2,6 % 

  Art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificarile și 

completările ulterioare ; 

 Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și 

completările ulterioare , 

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificarile și completările ulterioare ; 

-   Potrivit prevederilor Legii  nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  
normative, republicată și actualizată,      

- Avizul comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local Silistea Gumesti , 

        În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3), lit.c) și 

alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

H O T A R A S T E     
        Art. 1. -  Pentru anul fiscal 2022  se aproba Tabloul valorile impozabile ,impozitele si  taxele locale , alte taxe 
asimilate acestora ,precum si amenzile , conform  anexei  nr.1.  care face parte integranta din prezenta hotarare ;  
         Pentru anul 2021 impozitele locale si taxele locale  se  indexeaza cu rata inflatiei de 2,6 % .  
         Art.2. Zonele  de impozitare in cadrul localitatii raman aceleasi asa cum  au fost stabile prin hotararea 
anterioara si anume zona A si B conform Hotararii consiliului local nr. 60/28.12.2017. 
        Cota de impozitare pentru constructii este de 0,1 % asupra valorii de impozitare  a cladirilor rezidentiale si 
1,3 % pentru cladirile nerezidentiale , stabilita conform codului fiscal.  
        Coeficientul de corectie se aplica in functie de rangul  localitatii , localitatea Silistea Gumesti , judetul 
Teleorman , fiind localitate de rangul IV.                                                
      ART.3. – Pentru anul fiscal 2021  se stabilesc urmatoarele facilitati fiscale :  

a) pentru plata anticipata a impozitelor si taxelor locale pana la data de 31 martie  se acorda o 
bonificatie de reducere de 10 % . 

b) sunt scutiti de la plata impozitelor  si taxelor  conform prevederilor Codului Fiscal , 
urmatoarele categorii de persoane :  
-veteranii de razboi . 



-vaduvele veteranilor de razboi , 
-persoanele fizice prevazute la art.1. al decretului lege nr.118/1990, 
- persoanele cu handicap grav sau accentuat ; 
- terenurile situate in zonele de protectie ale monumentelor istorice si in zonele protejate.  
- cladirile care sunt clasate ca monument istoric de arhitectura sau arheologie, case 
memoriale , 
- cladirile afectate de calamitati naturale pe o perioada de 5 ani incepand cu 1 ianuarie a 
anului in care s-a produs evenimentul . 
- terenurile intabulate pe cheltuiala contribuabilului pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in 
care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara ( copie act identitate , extras de 
carte funciara , document justificativ ca a achitat taxele de intabulare ). 
 - taxa de salubrizare se va plati de toate persoanele din gospodarie cu domiciliul stabil in 
localitate , iar detinatorii de imobile pe raza comunei Silistea Gumesti , care au domiciliul in 
alte localitatii vor achita contravaloarea texei de salubrizare pentru o perioada de 6 luni 
pentru o persoana.  

                   - reducerea la 50% a taxei  auto pentru masinile hibride .  
       Art.4. Impozitele si taxele locale , se achita in doua rate egale panala la 31 martie si 30 septembrie .  
       Art. 5.Acordare de scutiri sau reduceri de la plata taxelor si  impozitelor locale se face pe baza  
documentelor  justificative depuse in termenele prevazute  de Codul Fiscal .  
       Art.6. –  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de personalul aparatului propriu care au 
atributii in domeniul impozitelor si taxelor locale si incasarii lor si va fi comunicata de secretarul comunei Institutiei 
Prefectului Judetului  Teleorman  
       Art. 7. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2022.  
                 
 
             Președinte de Ședință , 
   
                 IULICA AVRAM  
                                                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,  
                                        
                                                                                                                    SECRETAR GENERAL COMUNA ,  
                                                                                                                                SILIȘTEA GUMEȘTI  
                                                                                                                             EUGENIA PETRESCU 
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            SILISTEA GUMESTI  
          
 

 
 

 

 

      Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Silistea Gumesti  în şedinţa  exraordinară de lucru din 

data de 29.04 . 2021,  cu 9(noua)   voturi „pentru”, ____ „împotrivă”, 2 (două)  „abţineri” din totalul de 11  consilieri 

prezenţi la şedinţă. La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


