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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 pentru anul 2022 
 

 

Din punct de vedere al oportunității: 

- Văzând referatul de aprobare nr. 81221/26.10.2021 şi proiectul de hotărâre 

înaintate de Primarul Municipiului Roman – dl. Leonard ACHIRILOAEI, prin 

care se propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022. 

- Adresa Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din 15.09.2021, adresa 

nr. 73238/27.09.2021 emisă de Direcția Administrare Piețe, referatul nr. 

69965/14.09.2021 emis de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.   

Din punct de vedere al legalității sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:  

- 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; 

- alin. (1) art. 456,  art. 457, alin. (1) art. 458, art. 459,  art. 460, alin. (2) art. 

462, alin. (2) art. 464, art. 465, alin. (2) art. 467,  art. 470,  alin. (2) art. 472, art. 474, 

art. 475, alin. (2) art. 476, art. 477, art. 478, art. 481, alin. (2) art. 484, art. 485, art. 

486, art. 489, art. 491, art. 493, art. 494, art. 495 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;   

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 

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

Se constată că sunt întrunite şi condiţiile 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. 

 Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, 

apreciem faptul ca proiectul de hotărâre este legal și oportun. 

 

 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
 

Ec. Lilieana MAFTEI 

 

 

 


