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HOTĂRÂREA NR.2 
privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.79/16.12.2021, privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale și a altor sume 
care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022 

                                           
 
            Consiliul local al orașului Costești, județul Argeș, întrunit în ședința 
extraordinară, convocată de îndată, în data de 05.01.2022; 
            Având în vedere: 

-Referatul de aprobare întocmit de iniţiator, domnul ing. Baicea Ion-Primarul 
orașului Costești, înregistrat sub nr.58/03.01.2022; 

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.59/03.01.2022, 
întocmit de domnişoara Atanasiu Cristina–şef birou impozite şi taxe locale; 

-Hotărȃrea Consiliului Local al orașului Costești nr.79/16.12.2021, privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local 
pentru anul 2022; 

-prevederile art.129 alin.(4), lit.“c”, art.133 alin.(2) lit.,,a” şi art.196 alin.(1) lit.„a” 
din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti; 
           În temeiul dispoziţiilor 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 modifică Anexa nr.1 la HCL nr.79/16.12.2021, privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 
anul 2022, după cum urmează: 

- La CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE art.481 alin.(2) Impozitul 

pe spectacole, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 481 alin. (2)                          
Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

COTA PROPUSĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

Cota de impozit la suma 
încasată 

Cota de impozit la 
suma încasată 

a)În cazul unui spectacol de teatru, 
de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau 
altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, 
un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau 
internațională 

2% 2% 

b)În cazul oricărei alte manifestări 
artistice decât cele enumerate la lit. a) 

3% 3% 

 



- La CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE art. 484 – Taxe speciale pct.3 „Cheltuieli 

ocazionale cu efectuarea procedurii de executare silită” la nivelurile propuse pentru 

anul 2022, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Art. 484 Taxe speciale NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

-lei- 

NIVELURILE PROPUSE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

-lei- 

3. Cheltuieli ocazionale cu 
efectuarea procedurii de 
executare silită 

3 lei/exemplar 
7 lei/exemplar cu 

confirmare de primire 

3 lei/exemplar 
9 lei/exemplar cu 

confirmare de primire 

Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.79/16.12.2021, privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022 și ale 
anexei nr.1 la HCL nr.79/16.12.2021, rămân neschimbate.  

Art.3.(1)Prezenta hotărâre  se comunică în termenul legal prin grija secretarului 
general, către: 
-Instituția Prefectului Argeș 
-Primarul orașului Costești; 
-Serviciul buget contabilitate-impozite și taxe locale; 
-Compartimentelor/serviciilor interesate; 
                     (2) Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare la sediul primăriei 
orașului Costești și prin publicare pe pagina de internet a primariei orașului Costești. 
 
                Data astăzi:05.01.2022 
                                                                  contrasemnează secretar general oraş, 
                                                                                         Chiriţă Iuliana 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      STROESCU MARIN 
   

         

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


