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      HOTĂRÂREA NR. 184 
      din data de 22.12.2021 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022 
 

Consiliul local al comunei Şiria având în vedere: 
-proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Șiria; 
- referatul de aprobare nr. 13705/10.12.2021 a inițiatorului Primarul comunei Şiria; 
-raportul de specialitate 13707/10.12.2021 înaintat de Serviciul financiar contabil; 
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Şiria; 
ţinând cont de prevederile: 
- art.129 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.c privind Codul Administrativ. 
- art. 5, alin.1, lit. a şi alin.2, art. 16, alin.2, art. 20, alin.1, lit. b, art. 27, art. 30 şi art. 761 alin.2 şi 
3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art.1, art. 2 alin.1, lit.h şi cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 
modificările și completările ulterioare; 
- HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
- art. 25, lit. d din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

în temeiul art.139 alin. 3 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările ulteriore, cu 15 voturi pentru 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

ART.1 Se aprobă impozitele şi taxele locale, taxele speciale, valorile 
impozabile, cotele procentuale prevăzute pentru calculul unor impozite şi taxe, 
care potrivit legii constituie venituri ale bugetului local, aplicabile în anul 2022 la 
nivelul comunei Şiria conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

ART.2 Se stabilesc în zona B terenurile din extravilanul comunei Şiria.  
ART.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

Primarul comunei Şiria şi Biroul financiar-contabil, se aduce la cunoştinţă publică 
şi se comunică cu:  

- Instituţia Prefectului - jud. Arad; 
- Primarul comunei Şiria; 
- Biroul financiar-contabil. 
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