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din 23.12.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.226 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 2022 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.30607/22.11.2021, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.30611/22.11.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.30610/22.11.2021, întocmit de Elena-Maria SAULEA, Șef  Serviciu Economic;  

▪ Prevederile art.139, alin.(3), lit. c) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 56, art. 120, alin. (1), art. 121, alin. (1) și (2) și art. 139, alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

▪ Prevederile art. 9, paragraful 3 din Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

▪ Prevederile art. 5, alin. (1), lit. a), 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 și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 456, alin. (2), lit. j, art. 464, alin. (2), lit. h), art. 489, alin. (1) – (3) și art. 491, alin. (1), alin. 

(1^1), alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Directiva nr. 1999/62/CE de aplicare de vehiculele de marfă; 

▪ Obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare și extindere clădirea Consiliului Local-Comuna Bod, 

județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Dotarea Compartimentului Situații de urgență cu un utilaj pentru activități de 

intervenție – excavator”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Realizare-construire și dotare Grădiniță cu program prelungit în comuna Bod-

județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul 

general obligatoriu - Școala Gimnazială Bod - corp B, str. Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod - comuna Bod, 

județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Realizare, construire și dotare Școala primară cu program "after-school" în 

comuna Bod - județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Reconstrucție zone verzi în Bod Colonie”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Amenajare bază sportivă sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Construire, extindere și modernizare sistem de iluminat public în comuna Bod 

- județul Brașov - etapa II”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare în comuna 

Bod - județul Brașov”; 
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▪ Obiectivul de investiții ”Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2 km”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Signalistică accese rutiere comuna Bod, județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Construire garaj pentru utilaje”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Realizare, construire dispensar și centru de permanență în comuna Bod – 

județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Realizare-construire și dotare centru cultural multifuncțional în comuna Bod – 

județul Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Sistematizare verticală campus socio-educațional în comuna Bod, județul 

Brașov”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna Bod, județul Brașov – 

etapa I”; 

▪ Obiectivul de investiții ”Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna 

Bod – județul Brașov – Etapa I”. 

▪ Conform prevederilor legale în vigoare cetățenii contribuie, prin taxe și impozite, stabilite de consiliul 

local, la cheltuielile publice. 

În temeiul prevederilor art.129, alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c) și ale art.196 alin.(1), lit. a) din  OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă  nivelul, majorarea și indexarea pentru valorile impozabile, impozitele și  taxele locale și alte 

taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 2022 prevăzute în ANEXA 1, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Se aprobă scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale, impozitului pe teren și clădiri în conformitate 

cu art. 456, alin. (2), lit. j, art. 464, alin. (2), lit. h), precum și scutirea de la plata taxei pentru închirierea căminului 

adunări publice de interes local, evenimente organizate de primărie, serbări școlare, repetiții serbări, întruniri 

ale partidelor reprezentante în Consiliul Local și pentru evenimente deosebite. 

ART.3 Prin prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre în ceea ce privește taxele locale și 

alte taxe asimilate acestora. 

ART.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod, prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi pentru , 1 împotrivă, 3 abțineri din totalul de 14 consilieri prezenți. 

  


