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ANUNȚ PUBLIC 

 

Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ 

 

Autorițile publice locale ale comunei Cornu, județul Prahova aduc la cunoștință faptul că 

în luna martie 2021 se va supune dezbaterii și aprobării Consiliului Local al comunei Cornu 

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor locale și speciale aferente 

anului 2022, inițiat de primarul comunei Cornu. 

Cei interesați pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare privind acest proiect de hotărâre Primăriei comunei Cornu, până cel mai târziu la 

data de 15 aprilie 2021. Aceste se pot depune la registratura primăriei, pot fi transmise prin 

poștă, prin fax sau prin corespondență electronică. 

Prezentul anunț s-a întocmit în conformitate cu prevederile art.7 din legea nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrația publică, iar documentația aferentă anunțului 

poate fi consultată pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro 

secțiunea Monitorul oficial local – Alte documente – Informare asupra proiectelor de acte 

administrative cu caracter normativ. 

 

 

                                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                   Daniela IANCU 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 

2022 la nivelul comunei Cornu  

    

             Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 129 alin (1), alin (2)lit.”b”,coroborat cu alin.(4) lit.”a” din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

b) art. 5  alin (1) lit.”a”și alin.(2),art.16,alin(2),art.20,alin.(1)lit.”b”,,art.27,art.30 și 

art.761,alin(2) și alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale,cu modificările 

și completările ulterioare; 

c) art. 1, art.2 alin(1) lit.”h”,precum și cele ale Titlului IX, art.491 coroborat cu art.495.,lit.”e” 

din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare; 

d) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

e)art.18, alin.(5) din Legea 333/2003, privind baza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

f) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și 

completările ulterioare; 

g) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

h) art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

i) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 ținând cont de: 

a)  Hotărârea Consiliului Local nr. 11/20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru 

înregistrarea, evidența şi radierea vehiculelor la nivelul comunei Cornu,care nu se supun 

înmatriculării; 

b)  Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.36/26.04.2011, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.19/30.03.2021; 

c)  Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2014 privind aprobarea  impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2015, în care, la art.2, se stabilesc zonele la nivelul comunei Cornu; 

d) Hotărârea Consiliului Local nr 73/18.12.2019 privind modificarea taxelor speciale pentru 

serviciul de salubrizare începând cu data de 01.01.2020; 

e) Hotărârea Consiliului Local nr 38/28.04.2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

și a taxelor speciale, pentru anul 2021, la nivelul comunei Cornu; 

f) Hotărârea Consiliului Local nr.18/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a 

criteriilor de identificare și a procedurii de încadrare a clădirilor și terenurilor neîngrijite/ 

neîntreținute, situate în intravilanul comunei Cornu, 

              ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968, republicată, privind organizarea 

administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la 

componenţa unităţilor administrativ-teritoriale ierarhizarea localităţilor la nivelul comunei 

Cornu este următoarea: 

        a) rangul IV - sate reşedinţă de comună;  

    b) rangul V - sate componente ale comunelor; 



              luând act de : 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr. 2271/29.03.2021; 

b)raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Cornu, 

înregistrat sub nr. 2273/29.03.2021; 

c)raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local; 

luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 

financiare pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi, 

pentru asigurarea  unor surse bugetare suficiente de finanţare a proiectelor aflate în 

derulare sau a altora noi, pentru  ca sursele bugetului local sa satisfacă într-o proporţie cât mai 

mare nevoile actuale ale cetăţenilor comunei Cornu şi pentru o impozitare cât mai echitabilă a 

populatiei, în  anul 2022, 

realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 

2022, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la   nr.2272/29.03.2021: 

a)pe site-ul primăriei comunei Cornu la adresa www.primariacornu.ro, 

b)la sediul instituției, în spațiul accesibil publicului, 

  în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) şi celor ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” din 

Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019,  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre 

 

Art. 1.  (1) Impozitele, taxele locale și taxele speciale pentru anul 2022, se indexează 

cu 2,6% potrivit prezentei hotărâri, precum și art. 491, alin. (1) și (2) din Legea 227/2015, 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la 

nivel de leu, fără subdiviziuni,prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani 

și prin majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani, sau mai mari, aplicându-se regulile 

de rotunjire, prevăzute în tiltul IX punctul 11, lit.n) din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(3) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor 

locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau care se majorează,după 

caz, de către Consiliul Local al comunei Cornu, este prevăzut în Anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(4) Conform art.491 din Legea 227/2015,privind Codul fiscal, impozitele,taxele locale și 

taxele speciale se indexează cu 2,6%, conform ratei inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

(5) Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor și taxelor pentru clădiri,a impozitelor și 

taxelor pentru teren,precum și a impozitelor pentru mijloacele de transport datorate pentru 

întregul an de către contribuabili,persoane fizice și persoane juridice,până la data de 31 martie a 

anului respectiv,se acordă o bonificaţie de 5%.  

Art. 2.  Delimitarea zonelor şi numărul acestora se stabilesc după cum urmează: 

a) în intravilan, două zone: a.1. zona A; 

                             a.2. zona B, pentru terenurile situate în punctele:Topşeni şi Frăsinet; 

b) în extravilan, numai zona A.  

   Art. 3.- Prezentul proiect de  hotărâre se aduce la cunoștiință publică prin afișare în 

Monitorul Oficial al comunei Cornu,pe site-ul www.primariacornu.ro. 
 

Inițiator: 

Primar Cornel NANU 

http://www.primariacornu.ro/
http://www.primariacornu.ro/


ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA                                                                               Nr. 2271/29.03.2021 

PRIMARUL COMUNEI CORNU      

                                                                                               

REFERAT DE APROBARE 

proiect de hotărâre: indexarea  impozitelor şi taxelor locale,precum și a taxelor speciale 

 pentru anul 2022 la nivelul comunei Cornu  

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strassbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, care 

stipulează că : Cel puţin o parte dintre resursele financiare ale autorităţilor administraţiei 

publice locale trebuie să provină din taxele şi impozitele locale, al căror nivel acestea au 

competenţa să îl stabilească în limitele legale. 

Ţinând cont de prevederile art.38 alin. (2) lit.”d” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care se prevede că, în 

exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în 

condiţiile legii. 

Dat fiind faptul că impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale constituie 

venituri proprii ale bugetului local al comunei, fără de care nu se pot îndeplini atribuţiile 

stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice  locale şi, implicit, nu pot funcţiona 

serviciile publice de interes local sau judeţean, după caz, pe fondul echilibrării acestora. 

Ținând cont de art. 491,alin. (1) din Legea 227/2015,privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare conform cărora: „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 data de 30 aprilie , de 

către consiliile locale , ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe 

site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice”, 

propun pentru anul 2022: 

1. Indexarea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale cu 2,6%, conform art. 491, alin.(1) 

din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

2. Menținerea cotei adiționale asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și 

taxelor la nivelul celei de anul trecut. 

3. Reducerea cotei de la 500% la 100% pentru clădirile și terenurile neîngrijite/neîntreținute 

situate în intravilanul comunei Cornu,conform art.489,alin.(5)-(8) din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal. 

4. În ceea ce priveşte taxele de utilizare a Sălii de Sport din comuna Cornu, se propune 

majorarea acestoa, astfel: 

-pentru activități sportive pe echipe (fotbal, handbal, volei, baschet) competiții sportive, 

antrenamente și activități sportive pentru cluburi,asociații particulare,etc.,precum și pentru 

utilizarea terenului de tenis de la 114 lei/oră(110 lei+indexarea 2,6%) la 120 lei/oră; 

- pentru închiriere ocazională pentru activități nonsportive(circ,teatru…) de la 208lei/oră (200 

lei  + indexarea 2,6%) la 250 lei/oră; 

- pentru tenis de masa,billiard, de la 16 lei/oră(15 lei+indexarea2,6%) la 20 lei/oră; 

- pentru utilizarea saunei și a sălii de fitness, de la 16 lei/oră(15 lei+indexarea2,6%) la 20 

lei/oră/persoană. 

 În aceste condiţii, am dispus elaborarea proiectului de hotărâre privind indexarea cu 

2,6% a impozitelor,taxelor locale și a taxelor speciale la nivelul comunei Cornu, pentru anul 

2022, în conformitate cu art. 491, alin.(1)din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, proiect pe 

care îl propun spre aprobare Consiliului local al comunei Cornu, în condițiile legii. 

 

 

           Primarul comunei Cornu, 

                       Cornel NANU 


