
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHĂILEȘTI  
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea Capitolul I - Mijloace de transport cu tractiune 

mecanica din Anexa nr. 3 - Impozitul pe mijloacele de transport la HCL  nr. 
61/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a 

amenzilor aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei Mihăilesti, județul 
Buzău  

 
Consiliul Local al comunei Mihăilești   

Având în vedere:  
 referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 324 din 

18.01.2022, prin care se propune completarea HCL nr. 61/2021 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2022; 

 raportul de specialitate al referentului - operator de rol din cadrul 
compartimentului contabilitate, impozite si taxe locale, achizitii publice, urbanism si 

amenajarea  teritoriului înregistrat sub nr.325 din 18.01.2022 
 avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Mihailesti; 

 prevederile art. 470 alin 3 si 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 prevederile HCL nr. 61/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale 
precum si a amenzilor aplicabile in anul 2022 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgență a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se completează Capitolul I - Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

din Anexa nr. 3 - impozitul pe mijloacele de transport la Hotărârea Consiliului Local 
nr.61/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile 

in anul 2022 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau, dupa cum urmează: 
 "În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 70%." 

 "În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 
impozitul pentru motocicletele respective." 

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 61/2021 privind 
stabilirea impozitelor si taxelor locale precum si a amenzilor aplicabile in anul 2022 la 

nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau rămân în vigoare. 
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusă la indeplinire de primarul comunei prin 

compartimentele de specialitate. 
   Art.4. Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta hotarare 

autoritatilor, persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
Preşedinte de sedinţă, 

Ion TUDOR 
Contrasemnează, 

 Secretar general al comunei 

                                          Violeta – Adelina TUDOSE 
Mihăileşti  

10.02.2022 
Nr. 6 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Mihăileşti în şedinta ordinară din data de 
10.02.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ cu un număr de 9 voturi pentru, 0 abţineri şi 1 voturi împotrivă, din numărul total de 11 
consilieri in funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă.  


