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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI
HIDIȘELU DE SUS

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2022
Având în vedere:
- referatul de aprobare intocmit de catre Primarul comunei Hidiselu de Sus,
initiatorul proiectului de hotarare;
- raportul de specialitate al Compartimentului Impunere si Executare Silita nr.
_____/_________.2021;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local,
Tinand cont de prevederile:
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și de cele ale titlului IX - Impozite si taxe
locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 40-41 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 6 alin. (1) lit. k), art. 2, art. 25, art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (8) si
art. 30 alin. (7) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 8 alin (1), alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12), alin. (15) si art. 47 alin. (5) din
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu
completările ulterioare;
- 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 și completările ulterioare;
- titlului IX - Impozite si taxe locale al anexei la Hotararea Guvernului nr. 1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 82 lit. s) si art. 84 din Regulamentul serviciului de salubrizare pentru
judetul Bihor aprobat potrivit H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 48/2019 privind
avizarea documentației de atribuire privind delegarea de gestiune pentru operarea
staţiei de sortare/ transfer din zona 1B, operarea staţiei de tratare mecano-biologica a
deşeurilor Oradea si a serviciului de colectare, transport si a altor fluxuri de deseuri din
zona 1B din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul
Bihor.
- contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare
zona 1B Bihor nr. 486/23.04.2020.
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In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. c) si ale art.
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS
HOTARASTE:
Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile, în
sume fixe sau în cote procentuale, pentru anul 2022, potrivit anexei nr. 1.
Art.2. Se aproba regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor
speciale şi domeniile în care se pot institui acestea, potrivit anexei nr. 2.
Art.3. Se aproba taxele speciale pentru eliberarea sau operarea unor documente
de către Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Hidiselu de Sus, potrivit anexei nr. 3.
Art.4. Se aproba procedurile privind acordarea scutirilor, inlesnirilor sau
facilitatilor, prevazute in anexa nr. 4.
Art.5. - (1) Se instituie taxa speciala de salubrizare la nivelul comunei Hidiselu
de Sus pentru utilizatorii, persoane fizice sau juridice, care beneficiaza individual de
prestarea serviciului public de salubrizare, fara contract de prestarea serviciului public
de salubrizare incheiat cu operatorul acestui serviciu.
(2) Taxa speciala de salubrizare se insituie pentru anul 2022.
(3) Se aproba regulamentul privind instituirea si administrarea taxei speciale de
salubrizare, prevazut in anexa nr. 5.
(4) Cuantumul taxei speciale de salubrizare se stabileste potrivit tabelurilor
urmatoare, in functie de capacitatea recipientului pentru deseuri reziduale distribuit
utilizatorilor in mod corespunzator:
Utilizatori persoane fizice
Capacitatea
pubelei
pentru
deseuri
reziduale

Persoane
fizice/imobil
(gospodarie)

60 de litri
1-3
120 de litri
4-6
240 de litri
Peste 6
Utilizatori persoane juridice
Capacitatea
pubelei
pentru
deseuri
reziduale
60 de litri
120 de litri
240 de litri
1100 litri

Contravaloarea prestarii serviciului decontata de
comuna Hidiselu de Sus operatorului serviciului public
de salubrizare
hartie/
plastic/
total cu
rezidual
sticla
cartoane
metal
TVA
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
13.09
0.53
1.25
1.46
19.44
29.43
0.53
1.25
1.46
38.88
40.32
0.53
1.25
1.46
51.84

Cantitatea de
deseuri generata
lunar de persoana
juridica/imobil
(sediu/punct lucru)
0.001-1.045 m3
1.046-1.300 m3
1.301-1.800 m3
Peste 1.800 m3

Contravaloarea prestarii serviciului decontata de
comuna Hidiselu de Sus operatorului serviciului
public de salubrizare
Total
hartie/
plastic/
rezidual
Sticla
cu
cartoane
metal
(lei)
(lei)
TVA
(lei)
(lei)
(lei)
18.5
0.53
1.25
1.46
25.87
30.39
0.53
1.25
1.46
40.02
54.19
0.53
1.25
1.46
68.34
225.61
0.53
1.25
1.46
272.33

Cuantumul
taxei speciale
de salubrizare
(lei)
38.88 lei
77.76 lei
103.68 lei
Cuantumul
taxei
speciale de
salubrizare
(lei)
51.74
80.04
136.68
544.66

(5) Tipurile de recipienti de colectare utilizati la nivelul comunei Hidiselu de
Sus pentru desfasurarea serviciului public de salubrizare ce vor fi distribuiti
utilizatorilor care datoreaza contravaloarea taxei speciale de salubrizare sunt
urmatoarele, acestia primind cate un recipient din fiecare tip:
a) Pentru deseuri reziduale, pubele negre de 60, 120 sau 240 de litri ori
container de 1100 litri, in cazul utilizatorilor persoane juridice;
b) Pentru deseuri de hartie si carton, saci albastri transparenti de 120 de litri;
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c) Pentru deseuri de plastic si metal, saci galbeni transparenti de 240 de litri;
d) Pentru deseuri de sticle, pubele verzi de 120 de litri.
(6) Utilizatorii pot opta ca recipientul deseurilor reziduale sa fie de o capacitate
mai mare decat capacitatea recipientului la care sunt indreptatiti potrivit alin. (5).
(7) Utilizatorii nu pot opta pentru mai multe recipiente de aceeasi capacitate sau
de capacitate diferita, cu exceptia prevazuta la alin. (6)
Art.6. - (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele
de transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31
martie și 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele enunțate la alin. (1), contribuabilii datorează
majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Art.7. Bonificaţia acordata in cazul contribuabililor care platesc cu anticipatie
impozitul/taxa, datorat/a pentru intregul an, pana la data de 31 martie 2022 inclusiv, se
stabileste dupa cum urmeaza :
a) 10% în cazul impozitului/taxei pe clădiri;
b) 10% în cazul impozitului/taxei pe teren;
c) 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.
Art.8. Impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate
bugetului local al comunei Hidiselu de Sus de către contribuabili, persoane fizice si
juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de
plată.
Art.9. Se stabileste suma pentru cheltuielile cu executarea silita la 8 lei.
Art.10. Taxele şi impozitele locale aprobate prin prezenta hotărâre vor
constitui, conform prevederilor legale, venituri pentru anul 2022 la bugetul local al
comunei Hidiselu de Sus.
Art.11. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei, se abroga urmatoarele:
a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 100/2020 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021;
b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 19/2021 privind
instituirea taxei speciale de salubrizare si aprobarea regulamentului aferent acesteia.
Art.12. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.13. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul
Financiar Contabil si Compartimentul Impunere si Executare Silita din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus.
Art.14. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica cu:
a) Institutia Prefectului – Judetul Bihor;
b) Primarul comunei Hidiselu de Sus;
c) Biroul Financiar Contabil;
d) Compartimentul Impunere si Executare Silita;
e) S.C. Rer Vest S.A.;
f) A.D.I. Ecolect Group Bihor;
g) Monitorul Oficial Local.
INITIATOR
PRIMAR
Adrian Petroi

AVIZAT LEGALITATEA
p. SECRETAR
Emanuel Dringo

3

