
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 22.04.2021 

 
privind indexarea impozitelor și  taxelor locale pentru anul 2022 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Examinând referatul de aprobare nr. 22835 din 24.03.2021 inițiat de către 
domnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum si raportul 
de specialitate nr. 2299 1din 25.03.2021 întocmit de către Direcţia Impozite şi 
Taxe Locale; 

Văzând avizul de legalitate nr. ___ din __.04.2021 al Secretarului general 
al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. ___ din __.04.2021 al comisiei 
pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.04.2021 al 
comisiei juridice,; 
 Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere prevederile: 
 - art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 491 și art. 493, alin  (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, al 
art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, care constau 
intr-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în 
lei, cât și limitele amenzilor pentru anul 2022, cu rata inflației de 2,6 %, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 



 

- 2 - 

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului Municipiului Roman. 
 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul 
autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei 
Municipiului Roman: www.primariaroman.ro. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
               Consilier,                               Secretarul general al Municipiului Roman, 
    George-Dragoș BARCĂ                                     Gheorghe CARNARIU 
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                                                                             Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. __ din 22.04.2021 
 
 
 
 
 
 

TABLOUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ȘI 
LIMITELE SANCȚIUNILOR CARE SE FAC VENIT LA 
BUGETUL LOCAL, INDEXATE CU RATA INFLATIEI , 

APLICABILE ÎN ANUL 2022 
 

 
1. Art. 457  din Codul fiscal  
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Tipul clădirii 

Nivelurile pentru 
anul 2021 

Nivelurile pentru 
anul 2022 

Valoarea impozabilă lei/mp Valoarea impozabilă lei/mp 
Cu instalaţii 

de apă, 
canalizare, 
electrice 
încălzire 
[condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau 

încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice 
încălzire 
[condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau 

încălzire 

0 1 2 3 4 5 

A. 

Clădire cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate 
în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 

1.085,75 651,45 1113,98 668,39 

B. 

 Clădiri cu pereţii exteriori 
din lemn, din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

325,72 217,15 334,19 222,80 

C. 

Clădire anexă cu cadre din 
beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

217,15 190,01 222,80 194,95 
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D. 

Clădiri anexă cu pereţii 
exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

135,72 81,43 139,25 83,55 

E. 

În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F. 

În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât 
cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
2. Art. 465 din Codul fiscal 
  Impozitul/taxa pe teren  

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Zona în cadrul localității 
Nivelurile aplicabile 
în anul fiscal 2021 

lei/ha 

Nivelurile aplicabile 
în anul fiscal 2022 

lei/ha 
Zona A 6645,36-16614,51 6818,14-17046,49 

Zona B 4635,92-11590,33 4756,45-11891,68 

Zona C 2934,42-7336,07 3010,71-7526,81 

Zona D 1550,80-3878,11 1591,12-3978,94 

     3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie 
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la 
alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la 
alin. (5), adică 4. 
    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din 
tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 

 

Nr. 
crt. 

Categoria 
de folosinţă 

Anul 2021 
lei/ha 

Anul 2022 
lei/ha 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

1. Teren arabil 30,78 23,08 20,89 16,49 31,58 23,68 21,43 16,92 
2. Păşune 23,08 20,89 16,49 14,29 23,68 21,43 16,92 14,66 
3. Fâneaţă 23,08 20,89 16,49 14,29 23,68 21,43 16,92 14,66 
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4. Vie 50,59 38,49 30,78 20,89 51,91 39,49 31,58 21,43 
5. Livadă 58,28 50,59 38,49 30,78 59,80 51,91 39,49 31,58 

6. 
Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie 

30,78 23,08 20,89 16,49 31,58 23,68 21,43 16,92 

7. Teren cu ape 16,49 14,29 8,79 X 16,92 14,66 9,02 X 
8. Drumuri şi căi ferate x x x X x x x X 
9. Neproductiv x x x x x x x x 

 
7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. 
(6): 
 
Nr. 
crt. 

Categoria 
de folosinţă 

Anul 2021 
lei/ha 

Anul 2022 
lei/ha 

1. Teren cu construcţii 24,19-34,08 24,82-34,97 
2. Arabil 46,19-54,98 47,39-56,41 
3. Păşune 21,99-30,78 22,56-31,58 
4. Fâneaţă 21,99-30,78 22,56-31,58 

5. 
Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 
5.1. 

52,78-60,49 54,15-62,06 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X X 

6. 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 
crt. 6.1. 

52,78-61,58 54,15-63,18 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1. 

8,79-17,59 9,02-18,05 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure 
cu rol de protecţie 

X X 

8 
Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole 

1,08-6,59 1,11-6,76 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 28,59-37,38 29,33-38,35 
9. Drumuri şi căi ferate X X 

10. Teren neproductiv X X 
 
 
Art. 470  din Codul fiscal 
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

3.  Impozitul pe mijloacele  de transport 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

Anul 2021 Anul 2022 
Suma în lei pentru 

fiecare grupă de 200 
cm3 sau fracţiune 

din aceasta 

Suma în lei pentru 
fiecare grupă de 200 

cm3 sau fracţiune 
din aceasta 

 I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 
1600 cm3 inclusiv 

8,79 9,02 
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2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  cu 
capacitatea cilindrică de peste  1600 cm3  

9,89 10,15 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 
cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 

19,78 20,29 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 
cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 

79,18 81,24 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2601cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 

158,37 162,49 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3001 cm3 

318,95 327,24 

7. Autobuze, autocare, microbuze 26,38 27,07 
8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa 
totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv  

32,98 33,84 

9. Tractoare înmatriculate 19,78 20,29 
 II. Vehicule înregistrate 
1.Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200cmc  
1.1Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 
4.800 cm 3 

2,20-4,39 2,26-4,50 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 
4.800 cm 3 

4,39-6,59 4,50-6,76 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 54,98-164,96 56,41-169,25 
 

 
 

 Numărul totală maximă autorizată 
Anul 2021 

- lei - 
Anul 2022 

- lei - 
a. Până la o tonă inclusiv 9,89 10,15 
b. Între 1 şi 3 tone inclusiv 37,38 38,35 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57,19 58,68 
d. Peste 5 tone 70,38 72,21 
  

 
Anul 2021 

- lei - 
Anul 2022 

- lei - 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi 
uz personal 

23,08 23,68 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61,58 63,18 
3. Bărci cu motor 230,96 236,96 
4. Nave de sport şi agrement între 0 și 1230,74 Între 0 și 1262,74 
5. Scutere de apă 230,96 236,96 

 
 
Art.474  din Codul fiscal 

4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
 

Nr. 
crt.

Denumirea taxei Anul 2021 Anul 2022 

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor 
de urbanism. Suprafaţa pentru care 
se obţine certificatul de urbanism: 

  

 a. Până la 150 mp inclusiv 5,5-6,59 5,64-6,76 
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 b. Între 151 - 250 mp inclusiv 6,59-7,69 6,76-7,89 
 c. Între 251 - 500 mp inclusiv 7,69-9,89 7,89-10,15 
 d. Între 501 - 750 mp inclusiv 9,89-13,19 10,15-13,53 
 e. Între 751 - 1.000 mp inclusiv 13,19-15,39 13,53-15,79 
 f. Peste 1.000 mp 15,39 + 0,01 lei/mp 

pentru fiecare mp ce 
depăşeşte 1.000 mp 

15,79 + 0,01 lei/mp 
pentru fiecare mp ce 
depăşeşte 1.000 mp 

2. Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii de construire pentru o 
clădire rezidențiala sau clădire anexa 

0,5% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

construcţii. 

0,5% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

construcţii. 
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

de foraje sau excavări 
16,49lei / mp 16,92 lei/mp 

4. Taxa pentru avizarea certificatului 
de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, 
de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului 
judeţean 

16,49lei 16,92 lei 

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de construire pentru alte construcţii 
decât cele menţionate la pct 2.     

1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente. 

1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente. 

6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de desfiinţare, totală sau parţială, a 
unei construcţii 

0,1% din valoarea 
impozabilă stabilită 
pentru determinarea 

impozitului pe clădiri, 
aferentă părţii desfiinţate. 

0,1% din valoarea 
impozabilă stabilită 
pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, 
aferentă părţii desfiinţate. 

7. Taxa pentru prelungirea unui 
certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 

certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea 

certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 

8. Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie 
şi televiziune prin cablu 

Până la14,29 lei / racord 14,66 lei / racord 

9. Taxa pentru eliberarea autorizației 
necesare pentru lucrările de 
organizare de șantier 

3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

organizare de șantier 

3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 

organizare de șantier 
10. Taxa pentru eliberarea certificatului 

de nomenclatură stradală şi adresă 
Până la 9,89 lei 10,15 lei 

11.   Taxa pentru  eliberarea autorizației 
de amenajare de tabere de corturi, 
căsuțe sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea 
autorizata a lucrărilor de 

construcție 

2% din valoarea 
autorizata a lucrărilor de 

construcție. 
12.  Taxa pentru autorizarea amplasării 

de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și 
panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

8,79 lei/mp de suprafața 
ocupată de construcție 

9,02lei/mp de suprafața 
ocupată de construcție 
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Art. 475 din Codul fiscal 
5.  Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru  desfășurarea unor activități: 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Anul 2021 Anul 2022 

1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de 
funcţionare (sanitare) 

Până la 21,99 lei 22,56 lei 

2. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile 
locale 

35,19 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

36,10 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

3. Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producător, respectiv eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

Până la 87,98 lei Până la 90,27 lei 

 
 
 

4. 

 Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică ( termen vizare anuală 31.03 a anului în curs) 
a. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o 

suprafață de până la 100 mp inclusiv 
500 lei 513 lei 

b. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o 
suprafață cuprinsă între 100 mp si 300 mp 
inclusiv 

1.000 lei 1026 lei 

c. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o 
suprafață cuprinsă între 300 mp si 500 mp 
inclusiv 

2.000 lei 2052 lei 

d. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o 
suprafață  mai mare de 500 mp 

3.000 lei 3078 lei 

e. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafață 
de până la 100 mp inclusiv 

400 lei 410lei 

f. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafața 
cuprinsă între 100 și 300 mp inclusiv 

500 lei 513 lei 

g. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafața 
cuprinsă între 300 și 500 mp inclusiv 

600 lei 616 lei 

h. Bar, cod CAEN 5630, pentru o suprafața 
de peste 500 mp  

1.000 lei 1026 lei 

i. Alte activități recreative si distractive, cod 
CAEN 932 pentru o suprafață de până la 500 
mp inclusiv  

200 lei 205 lei 

j. Alte activități recreative și distractive, cod 
CAEN 932 pentru o suprafață mai mare de 
500 mp  

400 lei 410 lei 

 
 

Art. 477 și Art .478 din Codul fiscal 
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Anul 2021 Anul 2022 

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate 

3% din valoarea 
contractului, exclusiv 

TVA 

3% din valoarea 
contractului, exclusiv 

TVA 
2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
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 a. în cazul unui afişaj situat în locul în 
care persoana derulează o activitatea 
economică 

35,19 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

36,10 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

 b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau 
structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate 

25,29 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

25,95 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

 
 

Art.486 din Codul fiscal 
7.  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă în cuantum de 

500 lei , indexată devine 513 lei. 
 

      Art.493 din Codul fiscal 
8. Sancţiuni 

  

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor 
fizice, pentru anul 2021 

NIVELURILE 
APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 
2022 INDEXATE 
CU RATA 
INFLAȚIEI 2,6 % 

 Art.493 
alin (3) 

Contravenția prevăzuta la alin. 2 lit. a) se 
sancționează cu amendă 

de la 76,98 lei 
la 306,86 lei 

de la78,98 lei la 
314,84 lei 

Contravențiile prevăzute la alin. 2 lit. b) se 
sancționează cu amendă 

de la 306,86, 
lei la 765,50 
lei 

de la314,84 lei la 
785,40lei 

 Art.493 
alin (4) 

Încălcarea normelor tehnice privind 
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența 
și gestionarea, după caz, a abonamentelor 
și a biletelor de intrare la spectacole, 
constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă 

de la 357,45 
lei la 1735,57 
lei 

de la 366,74 lei la 
1780,69 lei 

 Art.493 
alin (4'1) 

Necomunicarea informațiilor și a 
documentelor de natura celor prevăzute la 
art. 494 alin (12) în termen de cel mult 15 
zile lucrătoare de la data primirii solicitării 
se sancționează cu amendă 

de 549,92la 
2749,65 lei 

de la 564,22 lei 
la 2821,14 lei 

 
 



 

                     

 MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1             www.primariaroman.ro 
  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: CABINET PRIMAR 
Nr. 22835 din 24.03.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind indexarea  impozitelor 
și taxelor locale pentru anul 2022 

 
Având în vedere: 
- prevederile art. 491 alin.(1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal  cu modificările și completările ulterioare și anume: 
„(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.”   

- precum și dispozițiile art. 493, alin. (7) „Limitele amenzilor prevăzute la 
alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii 
stabilite la art. 491”. 

  - art. 129, alin. (2), lit. (b) și alin. (4), lit. (c), art. 139, alin. (3), art. 140 și 
art. 196, alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

Conform datelor institutului de statistică, rata inflației pentru anul 2020 a 
fost de 2,6 %. 

Precizăm că până la sfârșitul anului 2021, se va iniția un nou proiect de 
hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale aferente anului 2022, 
urmând ca, la stabilirea acestora, să se țină cont de această indexare.  

In vederea recuperarii decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul  
2020, propunem pentru anul 2022 ca nivelul impozitelor și taxelor care constau  
într-o anumita suma în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, 
cât și limitele amenzilor să fie indexate cu rata inflației de 2,6%. 

 

Drept pentru care rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin 
vot. 

 
Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 
Leonard ACHIRILOAEI 
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                              RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor  
și taxelor locale pentru anul 2022 

 
Din punct de vedere al oportunității: 
 

Văzând: 
- referatul de aprobare nr. 22835 din 24.03.2021 și proiectul de hotărâre 

înaintate de Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, prin care se 

propune indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022; 
    - rata inflației pentru anul 2020 comunicată pe site-ul oficial al Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de 2,6%. 
 

Din punct de vedere al legalității  
 

Sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:  

- art. 129, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c”, art. 139, alin. 3, art. 140 şi art.196 alin. 

1, lit. „a”  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997. 

- art. 491 și art. 493 alin. (7)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 

Precizăm că până la sfârșitul anului 2021, se va iniția un nou proiect de 

hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale aferente anului 2022, 

având în vedere că la actualizarea acestora să se țină cont de prezenta indexare.  
 

Se constată că sunt întrunite şi condiţiiile de fond, formă, necesitate, 
oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

 
 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
Ec. Lilieana MAFTEI 


