
  

 

   

 
        

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  46 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 12/26.04.2021 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 
             
 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti din care 

reiese necesitatea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 12/26.04.2021, avizele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul compartimentului de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Iveşti ; 

          În conformitate cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 273/2006 

privind finanţele publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), litera ,,b” și alin.(4), litera ,,c”, 

art.139, alin.(3), litera ”c” și ale prevederilor art.196, alin.(1),lit. ,,a” din Ordonanța 

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

ulterioare;                                                                                                                                                                                                      

          Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
        Art.1. Litera ”c- impozitul pe terenurile amplasate în extravilan” din cadrul 

capitolului II – ”impozitul pe terenuri” al anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 

12/26.04.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, se 

modifică și va avea următorul cuprins :  

          ” c) IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN. 

 Pentru terenul amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută 

în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător  de 1,10 

corespunzator localității de rangul IV:  

Nr. 

Crt. 
Categoria de folosință 

Nivelurile pentru anul 2022 

                        lei/ha 

1.  Teren arabil 43,10 

2.  Păşune- fâneaţă 20,52 

3.  Vie 49,25 

4.  Vie până la intrarea pe rod 0 
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5.  Livadă 49,25 

6.  Livadă până laintrarea pe rod 0 

    7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 

 

8,21 

   8. Teren cu construcţii 22,58 

   9. Teren neproductiv 0 

 

 Art.2. Capitolul VII – ”ALTE TAXE LOCALE” al anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr. 12/26.04.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2022, se modifică și va avea următorul cuprins : 

         CAPITOLUL VII -  ALTE TAXE LOCALE 

         TAXA LOCALA Nivelurile pentru anul 2022 

              lei (RON) 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice 

14 lei 

Taxa apă pentru gospodăriile care au montate 
apometre 

3,08 lei/metru cub 

 

Taxa apă pentru gospodăriile care nu au montate 
apometre 

7 lei/persoană pe lună 

 

Taxă manoperă lucrări racordare    la rețeaua 

publică de apă potabilă 

23 lei 

Taxa pentru închirierea buldozerului 154 lei/oră 

Taxa pentru închirierea buldoexcavatorului 154 lei/oră 

Taxa pentru închirierea autoutilitarei 6 lei/km 

Taxă pentru închirierea căminului cultural 154 lei/manifestare 

Taxă pentru închiriere pompă  154 lei/oră 

 

     Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începand cu data de 01.01.2022.  

 Art.4. Secretarul general al comunei Ivești va publica prezenta hotărâre pe 

site-ul  www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și 

Instituției   Prefectului-județul Vaslui. 

              IVEŞTI, 13 decembrie 2021 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

SECUIAN EUGEN 
 
 
 

 
           CONTRASEMNEAZĂ, 
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http://www.comunaivesti.ro/

