
                      

   Comuna Padureni,   judetul Vaslui, telefon/ fax 0235.485.785
e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com cod postal 737395

HOTĂRÂREA nr.62 /2021
     privind modificarea începând cu anul 2022 a   nivelului valorilor impozabile , impozitelor , taxelor

locale şi a altor taxe asimilate acestora precum și a  amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015  privind
Codul Fiscal la nivelul UAT comuna Pădureni prin indexarea acestora cu rata inflaţiei 

 în procent de 2,6%

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 Art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

  art. 87 alin.(3), art. 129  alin. (1),alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) şi art. 139 alin. (3) lit. “c”  din Ordonanța
de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrative cu modificările şi completările ulterioare;   

 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. 76 1 alin. (2) și
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare;

 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;

 Pct. 56, 60,62, din O.G. nr. 8 /2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal , ordonanţă publicată în M.O. nr. 832 din 31.08.2021; 

 Ordonanţa  Guvernului  nr.  2  /2001  privind  Regimul  juridic  al  contravenţiior   cu  modificările  şi
completările ulterioare; 

 Hotararea  Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024; 

 Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul
comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării  regionale și administrației
publice,  ministrului  finanțelor  publice și  președintelui  Institutul  Național  de Statistică nr.  25/1382 /37
/1642 /14.297/746/2020; 

 Legea nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei  produselor din
sectorul agricol , cu modificările şi completările ulterioare; 

 Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2001;



 Hotărârea Consiliului Local nr. 25/ 25.05.2021 privind  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2022 cu rata inflației de 2,6% a  anului 2020; 

     ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea   Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități,  cu modificările și completările ulterioare,
coroborate  cu cele  ale  Legii  nr.  2/1968 privind organizarea  administrativă  a  teritoriului  României,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  referitoare  la  componenţa  unităţilor  administrativ-teritoriale,
ierarhizarea localităților la nivelul comunei  Pădureni  este următoarea:

a) Rangul IV –Satul Pădureni–centru de comună    

b) Rangul V – Satele  Rusca, Văleni, Davideşti, Căpoteşti, Leoşti, Ivăneşti

  luând act de:

1. Referatul de aprobare nr. 5904 din 21.12.2021 a primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui; 

2. Raportul de specialitate nr. 5452 din 24.11.2021 a Compartimentului Financiar – Contabilitate; 

3. Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Pădureni  ;

4. Având în vedere comunicatul Institutului Naţional de Statistică publicat pe site-ul Ministerului 
Dezvoltării şi Adminsitraţiei Publice privind nivelul ratei inflaţiei pentru anul 2020;

5.     Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 
instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 
finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități;

6.  Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 în 
scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale 
specifice zonei, pe de altă parte ;

7.  Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 , în contextul prevederilor art.7 din Legea 
nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ; 
a) Publicării pe pagina de internet la adresa: www.comuna-padureni.ro; 
b) Afişării la Primărie , în spatial accesibil publicului; 

        În  temeiul  prevederilor art. 129  alin. (1),alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) , art.136 alin.(8) , art.196 alin.
(1) lit.a și art.243 alin.(1) lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrative cu 
modificările şi compeltările ulterioare

CONSILIUL  LOCAL  al  comunei  Pădureni ,   judeţul  Vaslui;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1.  (1) Pentru anul fiscal 2022, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane
fizice si juridice, se indexeaza cu 2,6%, fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane
fizice  si  juridice,  pentru anul fiscal  2021, conform Anexei  nr.  1,  care face parte  integrantă din prezenta
hotarare. 

  (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele
speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al
Comunei Padureni, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Se stabilesc zonele de incadrare si rangul localitatilor pentru comuna Padureni astfel :
                                  



                                          
Zona Localitatea Rang Localitate
A Padureni IV
B Valeni V
C Rusca V
C  Ivanesti V
C Davidesti V
C Leosti V
C Capotesti V

Art. 3 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a impozitului pe
mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, până la
data 

 Art. 4 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

                Art.5  – La data intrării în vigoare a prevederilor  prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 
72/11.12.2020. 

Art. 6 - (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc primarul
comunei  Pădureni,   judeţul  Vaslui  precum şi  Compartimentul  Finaciar-Contabil  din cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Pădureni,  judeţul Vaslui. 

   (2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice interesate, în termen legal,
prin grija secretarului general al comunei Pădureni, judeţul Vaslui şi va fi adusă la cunoştinţă publică, astfel: 

 - Primarului comunei Pădureni , judeţul Vaslui;
 - Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate; 
- Compartimentului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

Pădureni , judeţul Vaslui. 
Art.  7-  Persoana care se consideră vătămată într-un drept  al  său ori  într-un interes  legitim prin

prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea,
în  tot  sau  în  parte,  a  acestuia  de  către  organul  emitent  sau  se  poate  adresa  instanţei  de  contencios
administrative  competentă,  conform  prevederilor  Legii  554/2004  a  Contenciosului  administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare          

                                                                                        Pădureni- 22 decembrie 2021

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          BUCIUMAŞ  SILVIU 

           Contrasemneaza
                                                   Secretar general UAT Pădureni

                                Munteanu Mirela

Adoptata astazi  22.12.2021 în şedinţă extraordinară

Cu un numar de   …....   voturi”pentru”, din    .........  consilieri prezenti la sedinta.


