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A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul 

proiect de act normativ:  

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:  

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă 

decizională  

- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj);  

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul 

Primăriei comunei Oţeleni.   

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data 

afişării şi până la data de 27.11.2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:  

- prin fax la numărul 0232/718.246  

- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com  

- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat 

Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355 

- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,  

- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 

expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a 

definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;  

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi  transmise 

în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Adam Petronela, secretar 

genaral. 

Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), 

dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică.  

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi 

observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul de hotărâre 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022”  

 

Afișat astăzi, 26 octombrie 2021 
Secretar general, 

Adam Petronela 



 

CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9082 din  21.10.2021 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

 

        Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă_____în data de____, la care participă 

un număr de______consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

       Văzând că domnul/doamna  este președinte de ședință, 

        Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei   Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022; 

       Având în vedere: 

- prevederile art. 56, art 120 alin.(1), art.121 alin. (1) și (2) și art 139 alin. (2) din 

Constituția României, republicată 

- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, Adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările 

ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), și art. 27 din Legea 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completarile ulterioare; 

- Ordonanța Guvemului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificirile și 

completările ulterioare; 

- art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvemului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 

local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările 

ulterioare; 

- art. 18 alin. din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

- art. 25 din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificirile 

și completările ulterioare; 

- Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

- Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată; 

- art. 5 din  Legea cadastrului   și publicitatății imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G.nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare; 



- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

- H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvenului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind inființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 39/2002, 

- art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

- Normele tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 

prin  Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale , ministrului afacerilor 

interne, ministrului dezvoltării regionale , ministrului finanțelor publice administrației 

publice și fondurilor europene, președintelui Institutului Național de Statistică ,Directorul 

general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Președintele 

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 

289,147,7325,437,1136,1588,3/2018; 

- art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administratiă a 

teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 

componența unităților administrativ-teritoriale; 

         Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.  din data de  ; 

         Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

impozite şi taxe locale, buget local, muncă și comerț, administrarea domeniului public şi privat, 

realizarea lucrărilor publice, învățământ și agricultură, înregistrat cu nr.     din  ; 

         Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului  cu  nr.          din    la 

sediul și pe site-ul instituției; 

 

         În conformitate cu prevederile prevederile art. 129  alin. (2) lit. b)  și alin. (4) lit. c) din din 

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

 

         În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul  administrativ,  cu  modficările  și  completările  ulterioare,  cu  un număr de........ voturi  

”pentru”, ............voturi ”împotrivă” și ”abțineri”, adoptă următoarea, 



HOTĂRÂRE: 

 

           Art. 1 – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, impozitul /taxa pe 

clădiri, impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan precum şi impozitul/taxa pentru 

terenurile amplasate în extravilan, în comuna Oțeleni, după cum urmează: 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele 

locale pentru anul 2022, constituind anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre; 

b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 

pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice), va fi de 0,1 %; 

c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 

pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), va fi de 1,3 %; 

d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 

pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol), va fi de 0,4 %; 

e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit 

pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 

prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), va fi de 2 %; 

f) cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), va fi de 0,1 %; 

g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), va fi de 0,8 

%; 

     (2) Pentru a beneficia de cota prevăzută la alin.(1), se consideră reevaluate clădirile şi 

construcţiile speciale numai în situaţia în care s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor existente 

de natura clădirilor, cu excepţia celor dobândite după data de 01.01.2015. 

     (3) Cota prevăzută la art.460 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), va fi de 0,4 %; 

     (4) Cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal va fi de 

5%; 

    (5) Cota prevăzută la art.470 alin.(3) din Legea nr.227/2015 (pentru mijloacele de transport 

hibride), va fi de 50 %; 

     (6) Cota prevăzută la art.474 alin.(3) din Legea nr.227/2015(taxa pentru prelungirea 

certificatului de urbanism), va fi de 30 %; 

     (7) Cota prevăzută la art. 474 alin.(5) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea unei 

autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire -anexă), va fi de 0,5 %; 

    (8) Cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), va fi de 1%; 

     (9) Cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea 

autorizaţiei de construire), va fi de 30 %; 

     (10) Cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea 

a1utorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii),va fi de 0,1 %; 



     (11) Cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea 

autorizaiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii 

care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), va fi de 3%; 

     (12) Cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), va fi de 2%; 

     (13) Cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de 

reclamă şi publicitate) va fi de 3 %; 

     (14) Cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui 

spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă 

sau internaţională), va fi de 2 %; 

     (15) Cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul 

oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t), va fi de 5 %; 

     Art.2 (1) Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, în cazul impozitului pe clădiri, va fi de la 10 % pentru persoane fizice şi juridice. 

     (2) Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în 

cazul impozitului pe teren, va fi de 10 % pentru persoane fizice şi 5% pentru persoane juridice. 

     Art.3. (1) Pentru anul 2022 impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, 

vor avea cota adiţională în conformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, astfel: 

     a) în cazul persoanelor juridice impozitul/taxa pentru clădirile nerezidenţiale prin aplicarea 

cotei adiţionale de 15 %; 

     b) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu 

a fost actualizată în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă,rămâne aplicarea cotei  adiţionale de 

50%; 

     (2) Se aprobă cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr. 

1, stabilite conform prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

modificată şi completată 

     (3) În baza prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările 

și completările ulterioare se stabilește indexarea impozitelor și taxelor locale ținând cont de rata 

inflației pentru anul fiscal anterior, comunicat pe site-ul oficiale ale Ministerului Finanțelor 

Publice. 

     (4) Pentru anul fiscal 2022 impozitele și taxele locale prevăzute în sume fixe se indexează cu 

rata inflației respectiv 2,6 %, conform anunțului Ministerului Finanțelor Publice. 

     Art.4. – Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv 

hotărârile Consiliului Local al comunei Oțeleni prin care s-au instituit/ stabilit impozite şi taxe 

locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

Art.5. –Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei 

Oțeleni, judetul Iași, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani 

anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.3, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

     Art.6. –Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au 

obligaţia de a depune o declaraţie la UAT Comuna Oțeleni în cursul anului, ori de câte ori apar 

modificări în caracteristicile (dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de la data 



apariţiei acestor modificări. Formatul declaraţiei este conform formularelor tipizate pentru 

stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor 

venituri ale bugetelor locale. 

     Art.7.–Se stabilesc alte taxe şi tarife speciale, precum şi procedura de calcul, conform Anexei 

nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.8. –Pentru anul 2022 se acordă facilităţi fiscale categoriilor de persoane fizice şi juridice 

prevăzute la art. 456, art. 464, art. 469, art. 476, art. 479, art. 482, art. 485 şi art. 487 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal şi detaliate conform procedurilor prevazute în Anexa 5. 

     Art.9 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022. 

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea nr. 105 din 15.12.2020 

a Consiliului Local al comunei Oțeleni. 

 

INIȚIATOR,                                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                              Secretar general 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI                                                         Adam Petronela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U.A.T. COMUNA OȚELENI- JUDEȚUL IAȘI 

Sat Oţeleni, comuna Oţeleni, str. Şcolii, nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr.9129 din 22.10.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 

2022 

 

Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice. 

Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile 

descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.Autoritatile administratiei 

publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si in orase, sunt consiliile locale 

alese si primarii alesi, in conditiile  legii. 

Consiliile locale si primarii functioneaza, in  conditiile legii, ca autoritati administrative 

autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase. 

Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile  locale sau judetene, in limitele si in 

conditiile legii. 

Competentele de baza ale autorităților administrației publice locale sunt prevăzute de 

Constitutie sau de lege.Totusi aceasta dispoziție nu împiedica atribuirea unor competente 

autorităților administrației publice locale, în scopuri specifice și în conformitate cu 

legea.Autorităților administrației publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea 

deplina de a-și exercită inițiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competentelor 

lor sau care nu sunt atribuite unei alte autorități. 

Exercitiul responsabilitatilor publice trebuie, de maniera generală, sa revina, de 

preferinta, acelor autorități care sunt cele mai apropiate de cetățeni. La atribuirea unei 

responsabilității către o alta autoritate trebuie să se tina seama de amploarea și de natura sarcinii, 

precum și de cerințele de eficienta și economie.Competentele atribuite autorităților administrației 

publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline și exclusive. Ele nu pot fi puse în cauza sau 

limitate de către o alta autoritate centrala sau regionala, decat în cazurile prevăzute de lege. 

În cazul delegării competentelor de către o autoritate centrala sau regionala, autoritățile 

administrației publice locale trebuie să beneficieze, pe cat posibil, de libertatea de a adapta 

actiunea lor la condițiile locale. 

Autoritățile administrației publice locale trebuie să fie consultate, pe cat posibil, în timp 

util și în mod adecvat, în cursul procesului de planificare și de luare a deciziilor pentru toate 

chestiunile care le privesc în mod direct. 

Cel puțin o parte dintre resursele financiare ale autorităților administrației publice locale 

trebuie să provina din taxele și impozitele locale, al caror nivel acestea au competența sa îl 

stabileasca în limitele legale. 

Actele normative adoptate, in conditiile legii, de autoritatile si institutiile administratiei 

publice locale se aplica numai in raza lor de competenta teritoriala. 



Veniturile bugetare locale se constituie din venituri proprii, formate din: impozite, taxe, 

contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit.Fundamentarea 

veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazeaza pe constatarea, evaluarea si inventarierea 

materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele 

aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte 

elemente specifice, in scopul evaluarii corecte a veniturilor. Donatiile si sponsorizarile se 

cuprind, prin rectificare bugetara locala, in bugetul de venituri si cheltuieli numai dupa incasarea 

lor. 

Autoritatile administratiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor 

si taxelor locale, in conditiile legii.Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele 

competente si responsabilitati in ceea ce priveste finantele publice locale: stabilirea, constatarea, 

controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri 

ale unitatilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in conditiile 

legii. Impozitele si taxele locale se aproba de consiliul localin limitele si in conditiile legii. 

Cheltuielile curente pentru asigurarea functionarii propriu-zise aserviciilor de 

administrare a domeniului public si privat si efectuarii/prestarii activitatilor edilitar-gospodaresti 

specifice acestora,   respectiv pentru intretinerea, reabilitarea si exploatarea infrastructurii     

edilitar-urbane aferente, se asigura prin incasarea de la utilizatori,  pe baza tarifelor, preturilor 

sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume   reprezentand contravaloarea serviciilor 

furnizate/prestate sau prin alocatii   bugetare, cu respectarea urmatoarelor conditii:       

a) organizarea si desfasurarea pe principii si criterii comerciale si         

concurentiale a activitatilor prestate; 

b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; 

c) reflectarea costului efectiv al furnizarii/prestarii serviciilor in structura si nivelul tarifelor, 

al pretului biletelor sau al taxelor locale practicate; 

d) ajustarea periodica a preturilor, tarifelor si taxelor locale si reflectarea corespunzatoare in 

nivelul acestora a influentelor generate de majorarea in amonte a unor preturi si tarife;    

e) recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife, pretul biletelor sau taxe locale;                                          

f) acoperirea prin tarife, pretul biletelor si taxele locale cel putin a sumelor investite si a 

cheltuielilor curente de functionare si intretinere a serviciilor;                                     

g) calcularea, inregistrarea si recuperarea uzurii fizice si morale a mijloacelor fixe specifice 

infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin pret, tarif sau taxa in cazul 

gestiunii directe si prin redeventa in cazul gestiunii delegate. 

Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciilor deadministrare a domeniului 

public si privat se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea, fundamentarea, 

promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice de lucrari, 

bunuri si servicii si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in 

constructii, urbanism si amenajarea teritoriului. 

Finantarea lucrarilor de investitii se asigura din urmatoarele surse:     

a) alocatii de la bugetul local, in functie de natura si de modul de organizare si functionare a 

serviciului;          

b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autoritatile administratiei publice locale 

sau de Guvern;      

c) sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;                                        

d) taxe speciale instituite in conditiile legii;                              

e) participarea capitalului privat in cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;                                    



f) transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru obiectivele incluse in cadrul 

unor programe de investitii realizate cu sprijin financiar extern, la a caror finantare 

participa si Guvernul;                             

g) venituri proprii ale operatorului;            

h) alte surse constituite potrivit legii.            

      Având în vedere cele mai sus prezentate vă propun adoptarea hotărârii privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022. 

 

 

 

PRIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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            JUDEȚUL IAȘI 

            U.A.T. COMUNA OȚELENI 

            Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

            Fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

 

Nr. 9130 din 22.10.2021 

 

                                                                                              

Raport 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 

2022 

 

     Cadrul legal privind impozitele și taxele care sunt venituri ale bugetelor locale este 

reglementat de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi  

completările ulterioare. 

      Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabileste: 

- contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite, taxe şi contribuţii sociale 

precum și modul de calcul şi plată a acestora;  

- procedura de modificare a acestor impozite, taxe şi contribuţii sociale.  

 

Facem următoarele precizări: 

 İndexarea anuală de către consiliile locale, pe baza indicelui de inflație,a impozitelor și 

taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei 

anumite sume în lei, precum și actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin.3, 

alin.4 și alin 4^1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, reprezintă o obligație 

legală a autorității deliberative raportat la prevederile art. 491 și ale art. 493 alin.7 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată. 

    În conformitate cu prevederile art.491 alin.1 și alin. 2  din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, actualizată: 

"İndexarea impozitelor şi taxelor locale   

(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, ţinând cont de rata inflaţiei 

pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor 

Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(2)  Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 

aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti." 

    Conform art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

actualizată:"(7)Limitele  amenzilor  prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre 

a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491." 

 



    Conform art. 454 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, impozitele și 

taxele locale sunt după cum urmează: 

a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;   

b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;   

c) impozitul pe mijloacele de transport;   

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;   

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;   

f) impozitul pe spectacole;   

g) taxele speciale;   

h) alte taxe locale." 

     În prezent, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilatea acestora, precum şi limitele amenzilor aplicabile în temeiul Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, actualizată, sunt cele prevazute în cuprinsul HCL nr.105/15.12.2020 
privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale precum şi amenzilor pentru anul 

fiscal 2021.  

       Rata inflaţiei pentru anul 2021, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației și pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice  

de 2,6%, potrivit comunicatului de presă al İnstitutului Naţional de Statistică cu 

nr.16/14.01.2021 şi adresei İnstitutului Naţional de Statistică nr.1146/18.01.2021 emisă către 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

       Având în vedere aceste considerente, raportat la caracterul imperativ al dispozițiilor 

art.491 alin. 1 și alin. 2 și art.493 alin.7 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

actualizată, se impune indexarea de către Consiliul local al Comunei Oteleni, pe baza indicelui 

de inflație de 2,6%,pentru anul fiscal 2022, a  impozitelor și taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și 

actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art.493 alin.3, alin.4 și alin.4^1 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată. 

        Astfel, prin emiterea hotărârii prin care consiliul local aprobă pentru anul fiscal 2022, 

sumele indexate conform prevederilor art.491 alin. 1 si alin. 2 și ale art.493 alin.7 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, pe baza indicelui de inflatie de 2,6%, se 

realizează punerea în aplicare a prevederilor art.491 alin. 1 și alin. 2 și art.493 alin.7 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, prevederi legale cu caracter obligatoriu. 

 Potrivit art 491 (1
1
),, Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul 

prevazut la art. 470 alin. (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei 

euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul 

Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la 

vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a 

monedei euro si nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe 

site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Lucrarilor Publice, 

Dezvoltarii si Administratiei.” 

       De prezenta indexare se va ține seama la stabilirea impozitelor și taxelor locale în 

Comuna Oţeleni pentru anul fiscal 2022. 

Cu privire la modificările propuse, precizăm următoarele: 

1. În conformitate cu prevederile punctului 11 litera n) din HotărâreaGuvernului nr.1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 



- Titlul IX, cu modificările și completările ulterioare, prin rotunjire se înțelege operaţiunea 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. 

2. Cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu fac obiectul indexării (excepție 

făcând taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și taxa  pentru 

eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 

taxe prevăzute în codul fiscal), deoarece acestea nu sunt prevăzute în  codul fiscal într-o 

anumită sumă în lei sau pe baza unei anumite sume în lei, fiind stabilite prin hotărârea 

anuală a consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în conditiile Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată. 

3. Potrivit prevederilor art.494 alin.10 lit.b și lit.c și alin.11 din Legea nr.227/2015 

actualizată, sumele reprezentând taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de 

lege, precum și taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea 

cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale se ajustează pentru a reflecta rata 

inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

        Raportat la art.50 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare sumele reprezentând taxe judiciare de timbru nu intră 

sub incidența indexării prin hotărâre a consiliului local.   

               Având în vedere aspectele și prevederile legale expuse în prezentul raport, ținând cont 

de atribuțiile și specificul activității instituţiei noastre, apreciem că, proiectul de hotărâre 

privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale precum și amenzilor 

pentru anul fiscal 2022 și Anexele nr.1, 2, 3, 4 și 5 la acesta, îndeplinesc condițiile pentru a 

fi supuse dezbaterii și aprobării  plenului consiliului local.  

 

 

Operator rol, 

Cons. Feraru Mihaela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


