
 

 

 
HOTĂRÂREA NR.130 

din data de 30.12.2021  
privind aprobarea modificării HCL nr.121/20.12.2021 referitoare la aprobarea 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘIMAND, județul Arad, întrunit în ședința extraordinară 
la data de 30.12.2021 
Având în vedere: 
-prevederile art. 491 şi cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, 
actualizată; 
-prevederile H.G. nr.1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015, privind Codul fiscal, actualizată; 
-referatul de aprobare al d – lui consilier local Bogdan Petru; 
-Raportul de specialitate întocmit de către d – na Brîndaş Lavinia - secretar general al U.A.T. 
Şimand; 
-prevederile art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „b”, art. 27 şi art. 30 ale Legii nr.   273/ 2006, 
privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art. 129 alin.(2), lit(b.) şi alin.(4) lit.c  din O.U.G. nr.57/2019, privind codul 
administrativ, actualizat; 
- prevederile HCL nr. 121/20.12.2021 a Consiliului local al comunei Şimand privind aprobarea 
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022; 
-avizele comisiilor de specialitate; 
-votul „pentru” a 13 consilieri din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri;  

În temeiul art. 139 alin.(3), lit.(c) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. -  Se  aprobă modificarea nivelului stabilit în sume fixe,prevăzut în Tabloul 
cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, din Anexa  nr. 1 la HCL nr. 121/2021, 
la Cap. IX. – ALTE TAXE LOCALE – ,,taxa eliberare certificate fiscale” după cum urmează: 

a) se elimină din conţinut termenul de ,, taxa eliberare certificate fiscale în regim de 
urgenţă ( în aceiaşi zi )”  în valoare de 100 lei. 

b) se elimină din conţinut noţiunea de ,,taxa eliberare certificate fiscale în regim 
normal ( 2 zile lucrătoare )“. 

c) denumirea taxei va fi  ,, taxă eliberare certificat fiscal” – valoarea taxei fiind de 10 
lei/ certificat, indiferent de momentul eliberării.  

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Şimand, prin biroul financiar-contabil şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţul Arad – Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- birou financiar-contabil; 
- afişare. 

 
Preşedinte de şedinţă,               Avizat de legalitate, 

                Bogdan Petru                                      Secretar general,  
            Brîndaş Lavinia 
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