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 HOTĂRÂRE 

 
privind majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe terenurile neîngrijite de pe raza 
U.A.T. Comuna CEICA,precum și cele care au front la drumurilor publice  modernizate 

 
  Având în vedere Proiectul de hotărâre nr.78/14.12.2021 inițiat de primarul comunei 
Ceica,însoțit de Referatul de aprobare al Primarului Comunei CEICA nr.199/14.12.2021 și 
Raportul de specialitate nr. 200/14.12.2021  al aparatului de specialitate al primarului Comunei 
CEICA privind majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe terenurile neîngrijite de pe raza 
U.A.T. Comuna CEICA precum și cele  care au front la drumurilor publice  modernizate, 

                  Văzând  raportul  comisiei  de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,gospodaririi comunale şi 
amenajarea teritoriului,  

Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local CEICA  nr. 83  din 25.11.2021  privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul 2022; 
- art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârii de Guvern nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii                              

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Codului Civil; 
- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările 

ulterioare; 
În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și c), art. 139 alin. (3) din 

O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, 
 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CEICA, 
 



H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
 

Art. 1. (1) Începând cu anul 2022 se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe teren 
stabilit conform hotărârilor de consiliu local, pentru terenurile neîngrijite și cele  cu front la 
drumurile publice modernizate,după cum urmează: 

 
a) terenul agricol extravilan nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local va  majora 

impozitul pe teren cu  500%, începând cu al treilea an 
 b)  pentru  impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu 500% pentru clădirile şi terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan. 
.  

        Art.2.Se aprobă procedura privind stabilirea, de către aparatul de specialitate al primarului, 
a condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru terenurile neîngrijite de pe raza unității 
administrativ – teritoriale, precum și cele care au front la drumurilor publice  
modernizate,conform anexei la hotărâre și care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3 . Până la finele semestrului I al anului 2022, locuitorii U.A.T. Comuna CEICA  , 

proprietari ai terenurilor precum și cei cu front la drumurile publice modernizate, vor fi notificați 
de către aparatul de specialitate al primarului asupra măsurii dispuse la art. 1, pentru a putea lua 
măsurile în vederea evitării majorării impozitului cu 500%.  
 

Art. 4  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Comunei CEICA  și aparatul de specialitate al primarului. 
 

Art.5 . Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- Instituția Prefectului - Județul Bihor,  
-Primarul Comunei CEICA, secretarul general al comunei.  

            -Biroul Financiar contabil 
            -compartiment mediu 

            -compartiment agricol și fond funciar 

 

                                                               
 
         Preşedinte de şedinţă                                                       Contrasemnează 

                                                                                               Secretar general al comunei 

           Bulcău Petru                                                             Dorel  Octavian  Goldea    

 

 

 

Nr.3 din 31 ianuarie 2022.                                                              Consilieri Total  – 13 

                                                                                                  Nr.consilieri prezenţi -  12 

                                                                          Hotărâre adoptată cu:12 voturi pentru 



                                                                                                               

 

 


