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ROMÂNIA  

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

     

  

H OT ĂR Â RE A N R.  3 2  

Din data de 26 mai 2022 

pentru completarea Anexei nr. 8 la Hotărârea nr. 55 din data de 25 noiembrie 2021 privind 

stabilirea şi aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 2482 din 12.05.2022 al primarului Comunei Boghiş ; 

- raportul de specialitate nr. 2582 din 20.05.2022 al Compartimentului impozite şi taxe locale; 

- raportul de avizare nr. 2633 din 26.05.2022 al comisiei de specialitate a Consiliului local; 

- prevederile Titlului IX și ale art. 491 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Titlului IX din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal aprobate prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 26 din data de 15 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021, ce se vor aplica în anul 

fiscal 2022; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 26 din data de 15 aprilie 2021 privind indexarea impozitelor şi a taxelor locale 

stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 10 noiembrie 2020 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2021, ce se vor aplica în anul 

fiscal 2022; 

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Anexa 8 la Hotărârea nr. 55 din data de 25 noiembrie 2021 privind stabilirea şi 

aprobarea impozitelor şi a taxelor locale pentru anul fiscal 2022 – ALTE TAXE LOCALE se 

completează cu o nouă poziție, după cum urmează: 
     

DENUMIRE TAXA 

Taxa închiriere buldoexcavator  150 lei/oră⁕ 

 

Notă : ⁕prima oră nu se divide 

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei 

Boghiș și Compartimentul impozite şi taxe locale. 
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 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Compartimentul impozite şi taxe locale 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 

 

 

  

  PREŞEDINTE                    CONTRASEMNEAZĂ 

   DE ŞEDINŢĂ                   SECRETAR GENERAL 

           FEKETE KLARA              FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

 


