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Nr. 3734 din 09.12.2021 

 

 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

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

pe anul 2022 

 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream nr. 

3733/09.12.2021, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de resort  nr. 

3735/09.12.2021 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: 

1. Indexarea cu indicele general al inflațieiCodul Fiscal obligă autoritățile 

locale să indexe anual 

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) 
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• 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 

2021,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 

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 
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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 

31.12.2020  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 

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 09.12.2021 

 

I N I Ţ I A T O R      Avizat pentru legalitate: 

    PRIMAR,         Secretar generaL UAT Tiream 

dl. Tar Nicolae                                                             cj. Candid Humă 

 

 
Red./Tehn.C.H.                                                                                                                                                                                                      

Nr.exemplare: 2/2pag. 
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Nr. 3733  din 09.12.2021 

 

 

 

REFERAT  DE APROBARE 

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

pe anul 2022 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 484  din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor 

HGR.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; "Art.484. - Consiliile locale  pot aproba taxe 

speciale, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul 

persoanelor fizice si juridice”. 

(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice si juridice care 

beneficiază de serviciile oferite de instituţia/ serviciul public de interes local, potrivit 

regulamentului de organizare si funcţionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care 

sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestaţii ce intra in sfera de activitate a 

acestui tip de serviciu.  

 (4) Consiliile locale, judeţene sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 

după caz, nu pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilităţilor 

publice (gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul 

public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale a reţelelor de apa, de transport 

si distribuţie a energiei electrice si a gazelor naturale."  

 Luând în considerare prevederile art.30 alin.(1-7) din Legea nr.273/2006 

privind  finanţele publice locale”: 

 „ Art. 30. - (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create in 

interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale, judeţene si Consiliul 

General al Municipiului Bucureşti, după caz, aproba taxe speciale.  

(2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din 
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acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere si funcţionare a acestor servicii”. 

   (4) Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu perceperea taxelor 

speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora 

si publicate pe pagina de internet sau in presa.  

   (5) Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen 

de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen, 

autoritatea deliberativa care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra 

contestatiilor primite.  

   (6) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se 

folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  

   (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se 

incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in 

scopurile pentru care au fost infiintate, iar contul de executie al acestora se aproba 

de autoritatile deliberative ». 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, INIȚIEZ Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022. 

 

 

 

Tiream, la 09.12.2021 

 

PRIMAR 

TAR NICOLAE 

 

 

 

 

 

 

 
Red.T.N./Tehn.C.H. 

Nr.exemplare :2/2 pag.  
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Nr. 3735 din 09.12.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

pe anul 2022 

 

 

 

Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului 

comunei Tiream, prin consilier Danciu Doina-Melania, în conformitate cu  

prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, completată prin O.U.G. nr. 63/ 2019, formulez prezentul raport cu 

privire la  proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 3734/09.12.2021 cu privire la 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022, 

iniţiat de dl. primar Tar Nicolae, cu respectare următoarelor prevederii legale : 

        Legea nr.227/2015 Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

  „Art.484 . - (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 

persoanelor fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, 

consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, 

pot adopta taxe speciale.  

   (2) Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al 

Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice 

locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare.  

   (3) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care 

beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local, 

potrivit regulamentului de organizare si functionare al acestora, sau de la cele care 

sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a 

acestui tip de serviciu » 

       Art.30, alin.(2, 4  -7) din Legea nr.273/2006 privind  finanţele publice locale 
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” Art. 30. - (2).Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obtinute 

din acestea se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

infiintarea serviciilor publice de interes local, precum si pentru finantarea 

cheltuielilor curente de intretinere si functionare a acestor servicii.   

   (4) Hotararile luate de autoritatile deliberative, in legatura cu perceperea taxelor 

speciale de la persoanele fizice si juridice platitoare, vor fi afisate la sediul acestora 

si publicate pe pagina de internet sau in presa.  

   (5) Impotriva acestor hotarari persoanele interesate pot face contestatie in termen 

de 15 zile de la afisarea sau publicarea acestora. Dupa expirarea acestui termen, 

autoritatea deliberativa care a adoptat hotararea se intruneste si delibereaza asupra 

contestatiilor primite.  

   (6) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care se 

folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  

   (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se 

incaseaza intr-un cont distinct, deschis in afara bugetului local, fiind utilizate in 

scopurile pentru care au fost infiintate, iar contul de executie al acestora se aproba 

de autoritatile deliberative ». 

  Faţă de cele arătate mai sus, consider legală şi justificată propunerea 

iniţiatorului, referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pe anul 2022, urmând ca ulterior Consiliul local al comunei Tiream să 

aprobe prin hotărâre proiectul de hotărâre în şedinţa ordinară din luna decembrie 

2021. 

 

      Tiream, la 09.12.2021 

 

 

C O N S I L I E R , 

ec. Danciu Doina – Melania 

 

 

 
 

Red./The. D.D-.M. 

Nr. exemplare : 2/2 pag. 
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