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H O T Ă R Â R E A  Nr. 50/16.12.2021 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 

pe anul 2022 

 

 

 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

16.12.2021. 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3670/03.12.2021 

inițiat în baza referatului de aprobare al primarului Comunei Tiream nr. 

3669/03.12.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

3675/03.12.2021 și de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate  nr. 1, nr. 2 

și nr. 3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Analizînd prevederile art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul 

oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau 

care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează 

anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe siteurile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. 

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea 

impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata 

inflației de 2,6%”. 

Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt 

grupate în 2 categorii: 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr.25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 

 

 

1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile 

locale să indexe annual impozitele și taxele cu un indeicecomunicat de Ministerul 

Finanțelor Publice. 

Inflație pe 2021 aplicată pentru 2022: 2,6 % 

2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale. 

Principii urmărite: 

• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similare 

• Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote 

adiționale (impozitele și taxe ca parghie fiscală) 

• Colectarea unor fonduri suplimentare pentru susținerea programelor de 

investiții și acoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările 

legislative. 

Având în vedere prevederile legale: 

−  art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

−  Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

−  Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. c), alin. (14), art. 136, 

art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. c) și alin. (5) și art. 196 alin.(1), lit. a) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

CONSILIUL  LOCAL  TIREAM 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1. - (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 

2022, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.   

 (2)  Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și 

taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se 
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ajustează, după caz, de către Consiliul local al comunei Tiream, sunt prevăzute în 

Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele 

de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 

martie 2022 şi 30 septembrie 2022 inclusiv. 

 (2)  Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a 

lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractelor prin care se 

transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință. 

 Art. 3. - Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, 

datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de 

până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

 Art. 4. - În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie 

până la data de 31.03.2022 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 

impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%. 

 În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la 

data de 31.03.2022 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului 

pe mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%. 

 Art. 5. -  În anul 2022, conform  prevederilor art. 266, alin. (6) şi (7)  din legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, se anulează creanţele fiscale existente  la rolul nominal  la data de 

31.12.2021  până la 25 lei, inclusiv. Plafonul se aplică totalului  creanţelor  fiscale  

datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31.12.2021.                                                                                                              

 Art. 6. - Pentru aplicarea corectă a valorilor impozabile precum şi a 

impozitelor pe clădiri şi teren, la stabilirea rangului localităţilor  şi a zonelor în cadrul 

acestora, se vor avea în vedere prevederile  HCL. nr. 45 din 10.12.2015 privind 

ierarhizarea pe ranguri a localităţilor componente ale comunei Tiream  şi  delimitarea 

zonelor, atât în intravilanul, cât şi în extravilanul localităţilor.   

 Art. 7. -  Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                    

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de  01.01.2022.                                                                                                                                               

 Art. 9. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIREAM 

Loc. Tiream, str. Principală nr.25, tel./fax 0261.873.601, e-mail primaria@tiream.ro 

 

 

primarul comunei Tiream, Compartimentul Impozite şi Taxe Locale şi 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului  comunei 

Tiream.                                                                                                                    

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 

al comunei Tiream, primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu 

Mare, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Tiream şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul 

www.tiream.ro, şi prin afişare la avizierul  Primăriei. 

 

Tiream, la 16.12.2021 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemnează, 

             Consilier local:                                           Secretar general UAT Tiream 

                Budai Csaba                                                       cj. Candid Humă 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(3), lit. c) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Total consilieri în funcţie: 11;  Nr. total consilierilor prezenţi: 11; Nr. total al consilierilor 

absenţi: 0;  Voturi pentru: 11; Voturi împotrivă: 0;  Abţineri: 0;  

 

 

 
Red.Tehn. C.H. 

Nr. exemplare: 5/4 pag. 

mailto:primaria@tiream.ro
mailto:primaria@tiream.ro
http://www.tiream.ro/

