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NR.   142   din    11.01.2021 
 

 

ANUNT PUBLIC 

 

 

    In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala 
in administratia publica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale 
prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, primarul 
comunei Gângiova, judetul Dolj, aduce la cunostinta publica, urmatorul proiect de act 
normativ, care a fost initiat si urmeaza a fi supus dezbaterii si adoptarii Consiliului Local al 
comunei Gângiova: 

 

1. PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru 
valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022 in 
comuna Gângiova, judetul Dolj  

  

 

   Persoanele fizice si juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de hotarare sus mentionat, pana la data de 10 februarie 2022, al carui 
continut il prezentam impreuna cu raportul de specialitate. 

   Proiectul de act normativ, cu documentatia de baza, pot fi consultate: 

- Pe site-ul primariei comunei Gângiova: www.comunagingiova.ro 

- La sediul primariei comunei Gângiova, strada Principala, nr.199, judetul Dolj. 

 

 

 

PRIMAR, 

PREDA CRISTACHE 

 

 

 



 

 
CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.    1   din    07.01.2022 

                                                                                  PROIECT 
 

  
HOTARAREA NR…..   /  22.02.2022 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele  
și taxele locale pentru anul 2022 in comuna Gângiova, judetul Dolj 

 
 
Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului –
Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 22.02.2022, ora 10,00; 
 Avand in vedere referatul de aprobare intocmit de domnul primar Preda Cristache, inregistrat 
la nr./07.01.2022, raportul de specialitate al Compartimentului Impozite si Taxe Locale al 
UAT comuna Gângiova, inregistrat la nr.141/11.01.2022 cu privire la stabilirea impozitelor si 
taxelor pentru anul 2022, in conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 
alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum şi pe cele 
ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare, HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, anunt public nr./11.01.2022, raport informare 
nr……/11.02.2022, Avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
      In temeiul art.129, alin.2, lit.b coroborate cu alin.4, lit.c, art.133, alin.1, art.139, alin.3, 
lit.c,  art.196, alin.1, lit.a, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1  din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ: 
  

HOTARASTE : 
 
 
      ART.1. Se stabilesc nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale 
pentru anul 2022, in comuna Gângiova, judetul Dolj, conform anexelor nr.1-3, care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 
      ART.2. Primarul comunei Gângiova prin aparatul de specialitate vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
      ART.3. Prezenta hotarare se comunica compartimentului Impozite si Taxe Locale, 
Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul 
institutiei. 
 
                        PRIMAR,                                                     Avizat pentru legalitate, 
                PREDA CRISTACHE                                      SECRETAR GENERAL 
                                                                                               SADOVEANU IOANA    
                                   
 



UAT COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
Nr.   97   din   10.01.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru 
valorile impozabile,impozitele și taxele locale pentru anul 2022 

 
 Impozitele și taxele locale  reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal sunt 
după cum urmează: 

a) Impozitul pe cladire și taxa pe clădire; 
b) Impozitul pe teren și taxa pe teren; 
c) Impozitul pe mijloacele de transport ; 
d) Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor și autorizațiilor; 
e) Taxa pentu folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate ; 
f) Impozitul pe spectacole; 
g) Taxele speciale; 
h) Alte taxe locale. 

Potrivit prevederilor art.494 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal : 
1) Impozitele și taxele locale, majorările de întârziere, precum și amenzile aferente 

acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităților administrativ-
teritoriale . 

2) Impozitul pe clădiri, precum și amenzile aferente acestora constituie venituri la 
bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale  în raza căreia este situată clădirea 
respectivă. 

3) Impozitul pe teren, precum și amenzile aferente acestuia constituie venituri la 
bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale  în raza căreia este situat terenul 
respectiv. 

4) Cu execepțiile prevăzute la alin.(5), impozitul pe mijloacele de transport, 
majorările de întârziere, precum și amenzile aferente acestuia consituie venituri la 
bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat sau 
înregistrat mijlocul de transport respectiv. 

5) Veniturile provenite din impozitul pe mijloacele de transport stabilit în concordanță 
cu prevederile art.470, alin.(5), alin.(6) majorările de întârziere, precum și amenzile 
aferente se pot utiliza exclusiv pentru lucrările de întreținere, modernizare, reabilitare și 
construire a drumurilor locale și județene, din care 60% constituie venituri la bugetul 
local și 40% constituie venituri la bugetul județean. În cazul municipiului București, 
impozitul constituie venituri în proporție  de 60% la bugetele sectoarelor și 40% la 
bugetul municipiului București. 

6) Taxele locale prevăzute la cap.V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor 
locale ale unităților administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a 
autorizațiilor de construire de către președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor 



comunelor, taxele datorate constituie venit în proporție de 50% la bugetul local al comunelor 
și 50% la bugetul local al județului. 

7) Taxa pentru afișarea în scop de reclamă și publicitate, precum și amenzile aferente 
constituie venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situat afișajul, 
panoul sau structura pentru afișarea în scop de reclamă și publicitate. 

8) Impozitul pe spectacole, precum și amenzile aferente constituie venituri la bugetul 
local al unității administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competiția 
sportivă sau altă activitate distractivă. 

9) Celelalte taxe locale prevăzute la art.486, precum și amenzile aferente constituie 
venituri la bugetul local al unității administrativ -teritoriale  unde este situat locul public sau 
echipamentul respectiv ori unde trebuie înmatriculat vehiculul lent. 

10) Constituie venituri la bugetul local sumele provenite din: 
a)majorări pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale ; 
b)taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege ; 

    În temeiul art.129, alin.2, lit.b coroborate cu alin.4, lit.c, art.133, alin.1, art.139, alin.3, lit.c, 
art.196, alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul local stabilește 
și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii. 

   Potrivit prevederilor art.490 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Autorităţile 
administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile 
pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor 
şi penalizărilor aferente. 

   Consiliul local poate majora impozitul pe clădirii și impozitul cu până la 500% pentru 
clădirile și impozitul pe teren pentru clădirile și trenurile neingrijite, situate în intravilan. 
Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite se adoptă prin hotărâre a 
consiliului local. 

   Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal stabilește în cuprinsul art.489 faptul că:                  
(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii 
executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul 
titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de 
necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).  

(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile 
maxime stabilite în prezentul titlu. 

 (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a 
administraţiei publice locale. 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal stabilește  în cuprinsul art.491 faptul că:            
1) 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 data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației 
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor 
Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 
470 alin. (5) și (6) se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare 
în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii 



Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a 
monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 
aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) și (11) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și 
se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine 
Consiliului General al Municipiului București. 

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare 
înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de 
către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime 
prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

 
    Pentru anul 2022 contribuabilii care achită integral, până la primul termen de plată , 
impozitul/taxa pe clădire, impozitul/taxa pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de 
transport, beneficiază de bonificația de 10% stabilită de Consiliul Local. 

   Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădire ,a impozitului/taxei pe teren, 
a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456, 464 și 469 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal  se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, 
persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentul Taxe și impozite locale, până la 31 
martie inclusiv. 

   Proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publice conform Legii nr.52/2003 privind 
transparența  decizională în administrația publică, republicată. 

În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind 
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2022. 

 

 

PRIMAR, 

PREDA CRISTACHE 

 

 

 

 

 

 



UAT COMUNA GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
Nr.   142  din   11.01.2022 
 

 

RAPORT  DE SPECIALITATE 

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind 
stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele 

locale pentru anul 2022 

 

 

        Având în vedere : 

       Referatul de aprobare înregistrat sub numărul 97/07.01.2022 al Primarului Comunei Gângiova; 

       Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele și 
taxele locale pentru anul 2022. 

     Compartimentul impozite și taxe locale precizează următoarele : 

Conform dispozitiilor art.87 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ: 

(1) În cadrul politicii economice naționale, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse 
financiare proprii, pe care autoritățile administrației publice locale le stabilesc, le administrează și 
le utilizează pentru exercitarea competenței și a atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii. 

(2) Resursele financiare de care dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie 
corelate cu competența și atribuțiile prevăzute de lege. 

(3) În scopul asigurării autonomiei locale, autoritățile deliberative ale administrației publice 
locale au dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, să aprobe bugetele locale ale 
unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii. 

(4) Stabilirea, constatarea, impunerea, inspecția fiscală, încasarea, urmărirea și executarea silită, 
precum și procedurile de administrare a creanțelor bugetare locale se realizează în condițiile legii. 

(5) Autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele 
financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale unităților administrativ-
teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale. 

       Impozitele și taxele locale  reglementate de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal sunt după 
cum urmează: impozitul pe clădire și taxa pe clădire, impozitul pe teren și taxa pe teren, impozitul 
pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentu 
folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale și alte taxe 
locale. 

Potrivit prevederilor art.494 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal : 



1) Impozitele și taxele locale, majorările de întârziere, precum și amenzile aferente acestora 
constituie integral venituri la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. 

2) Impozitul pe clădiri, precum și amenzile aferente acestora constituie venituri la bugetele locale 
ale unităților administrativ-teritoriale  în raza căreia este situată clădirea respectivă. 

3) Impozitul pe teren, precum și amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetele locale ale 
unităților administrativ-teritoriale  în raza căreia este situat terenul respectiv. 
4) Cu execepțiile prevăzute la alin.(5), impozitul pe mijloacele de transport, majorările de 
întârziere, precum și amenzile aferente acestuia consituie venituri la bugetul local al unității 
administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat sau înregistrat mijlocul de transport 
respectiv. 
5) Veniturile provenite din impozitul pe mijloacele de transport stabilit în concordanță cu 
prevederile art.470, alin.(5),(6), majorările de întârziere, precum și amenzile aferente se pot utiliza 
exclusiv pentru lucrările de întreținere, modernizare, reabilitare și construire a drumurilor locale și 
județene, din care 60% constituie venituri la bugetul local și 40% constituie venituri la bugetul 
județean. În cazul municipiului București ,impozitul constituie venituri in proportie  de 60% la 
bugetele sectoarelor și 40% la bugetul municipiului București. 
6) Taxele locale prevăzute la cap.V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale 
unităților administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de 
construire de către președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate 
constituie venit în proporție de 50% la bugetul local al comunelor, și 50% la bugetul local al 
județului. 
7) Taxa pentru afișarea în scop de reclamă și publicitate, precum și amenzile aferente constituie 
venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriele unde este situat afișajul, panoul sau 
structura pentru afișarea în scop de reclamă și publicitate. 
8) Impozitul pe spectacole, precum și amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al 
unității administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă 
activitate distractivă. 
9) Celelalte taxe locale prevăzute la art.486, precum și amenzile aferente constituie venituri la 
bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul 
respectiv ori unde trebuie înmatriculat vehiculul lent. 
10) Constituie venituri la bugetul local sumele provenite din: 
a) majorări pentru plata cu întârziere a impozitelor și taxelor locale ; 
b) taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege ; 
            În conformitate cu prevederile art.129, alin.(4), lit.c din  Ordonanța de Urgență a 
Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local stabilește și aprobă impozitele 
și taxele locale ,în condițiile legii. 

           Resursele financiare constituite din impozite și taxe locale se utilizează pentru cheltuielile 
publice a căror finanțare se asigură din bugetele locale ,conform legii. 

           Potrivit prevederilor art.490 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , Autorităţile 
administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru 
stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi 
penalizărilor aferente. 



      Din punct de vedere economic, raportat la dispozițiile art.87 alin.(3)  din  Ordonanța de Urgență 
a Guvernului  nr.57/2019 privind Codul administrativ, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile 
de natură economică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.  

     Potrivit prevederilor art. 489 din Legea nr.227/2015 : (1) Autoritatea deliberativă a 
administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la 
impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, 
sociale, geografice, urbanistice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor 
prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b). 

    Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime 
stabilite în Codul fiscal. 

    În baza prevederilor Legii nr.227/2015 Consiliul Local are competența să stabilească cote 
aditionale la impozitele și taxele locale, când acestea se determină pe bază de cota procentuală , 
prin lege fiind stabilite limite minime și maxime  , stabilirea cuamtumului impozitelor și taxelor 
fiscale prevăzute în suma fixă, stabilirea altor taxe locale  ținând cont de prevederile Titlului IX din 
Codul Fiscal , stabilirea nivelului bonificației de până la 10% conform prevederilor art.462 alin 2) , 
art. 467 alin 2) și art. 472 alin 2) din Codul fiscal , majorarea impozitelor și taxelor locale conform 
art.489 alin 1) cu până la 50% din Codul fiscal , procedura de acordare a facilitaților fiscale 
categoriilor de persoane fzice și juridice prevăzute în Codul fiscal . 

      Având în vedere prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit căruia Consiliile Locale aprobă indexarea 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 ținând cont de rata inflației pentru 
anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile Ministerului Finanțelor publice și Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, tot cu rata inflației se indexează 
sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale constatate ca urmare a depunerii peste 
termen a declarațiilor de impunere sau nedepunerea declarațiilor de impunere.  
     Rata inflației ,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administației Publice și Ministerului Finanțelor Publice este de 2,6% fiind precizat faptul că, 
pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2022, Consiliile Locale vor utiliza 
rata inflației de 2,6 % conform Comunicatului de presă nr.16/14.01.2021 al Institutului Național de 
Statistică, astfel că se impune indexarea impozitelor și taxelor locale, cu excepția sumelor din 
tabelul prevăzut la art.470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal. 
     Sumele prevăzute în tabelul de la art.470 alin.(5) și (6) din Legea  nr.227/2015 privind Codul 
fiscal ,se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare  în  prima zi 
lucrătoare a lunii octombrie a fiecarui an și publicată în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene și de 
nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructure se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice ,Dezvoltării și Administrației (art.491 
alin.(1^1) din Codul Fiscal.) 

    De asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o 
obligație legală a autorității deliberative, stabilită de codul fiscal. 
   În raport cu aspectele precizate, indexarea impozitelor și taxelor locale se realizează conform 
Anexelor 1-3 la prezentul proiect de hotărâre . 
  Subliniem faptul că, în ceea ce privește stabilirea sumelor indexate s-a ținut seama de prevederile 
pct. 11, lit. n), din Capitolul I al Titului IX din H.G. 1/2016 pentru aprobarea  Normelor 



metodologice de aplicare a Legii  nr.227/2015 , privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, conform cărora:  
n) rotunjire - operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără 
subdiviziuni, prin reducere, când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare 
când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. 
 Reguli de rotunjire: 

(i)   - rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie;  
(ii)   -nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale; 
(iii)   -pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; 
(iv)  - în cazul majorării impozitelor sau taxelor, rotunjirea se aplică după majorarea acestora 

stabilită conform art. 489 din Codul fiscal; 
(v)   în cazul bonificaţiei prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Codul 

fiscal se aplică regulile de la pct. (i) - (iv), cu excepţia cazului în care prin rotunjire rezultă o 
valoare a bonificaţiei mai mare de 10% din impozit, caz în care rotunjirea bonificaţiei se face prin 
diminuare. 
    Totodata potrivit prevederilor  art.266 alin.(1),(5),(6) si (7) din  Legea nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare : 

(1)În situațiile  în care cheltuielile de executare, exclusive cele privind comunicarea prin poștă sunt 
mai mari decât creanțele fiscale supuse executării silite, conducatorul organului de executare silită 
poate aproba anularea debitelor respective. În cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal 
local , prin hotărâre , autoritățile deliberative pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi 
anulate, care nu pot depăși limita maximă de 40 lei. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale 
datorate și neachitate de debitori. 

   Potrivit  prevederilor art .96 alin.3 al legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală:’’ 

(2) Organul fiscal central renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere în 
situaţia în care creanţa fiscală principală este mai mică de 20 de lei. În situaţia în care decizia are ca 
obiect mai multe tipuri de creanţe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanţe.  

(3) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile 
deliberative pot stabili plafonul creanţelor fiscale la care pot renunţa, care nu poate depăşi limita 
maximă prevăzută la alin. (2).   

  În conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, domeniile în 
care consilile locale pot adopta taxe speciale  pentru serviciile publice locale , precum și cuantumul  
acestora  se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale.  

      Potrivit art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , pentru functțonarea unor 
servicii publice locale , create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale aprobă  
taxe speciale, al căror cuantum se stabilește anual . 

 
Faţă de cele prezentate, în temeiul:  

- art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  



- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare;  
-Hotararea de Guvern nr.1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 
- art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
Având în vedere dispozițiile legii,competențele și răspunderile autorității administrației publice 
locale ,vă supunem spre analiză actul normativ privind indexarea impozitelor  și taxelor locale 
pentru anul fiscal 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 

Inspector Bucur-Balasoiu Cosmina-Ana-Maria 

 

 


