
1 

 

 

 

 

                       

   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,             E-mail: primaria@primariaroman.ro 

 

Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr.  81221 din 26.10.2021    

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2022 
 

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completările ulterioare, și ținând cont de 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,  precum și de: 

 - 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 Strasbourg 

la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997. 

Conform art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, actualizată:  

(1)  Veniturile bugetare locale se constituie din: 

“a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte 

venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;” 

   Potrivit art. 16. alin.1 și alin. 2 din același act normativ: 

(1) „Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare 

suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în 

exercitarea atribuțiilor lor,  pe baza și în limitele prevăzute de lege.” 
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(2) „Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii 

nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii.” 

În acest context, la stabilirea impozitelor și taxelor locale s-au avut în vedere 

mai multe considerente, de natură economică, socială, determinate de necesitățile 

bugetului local, elemente care conduc la identificarea nivelului optim al impozitelor 

și taxelor locale, conform anexelor 1-6 care fac parte integrantă din prezentul proiect 

de hotărâre.  

        Se reține că prin H.C.L. nr.  93/22.04.2021, Consiliul Local al Municipiului 

Roman a aprobat indexarea pentru anul fiscal  2022, cu rata de inflație de 2,60% a 

impozitelor si taxelor locale,  hotărâre care va fi avută în vedere la stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022. 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi 

impozitului pe mijloacele de transport propunem nivelul bonificației, astfel:  

a) 10 %,  în cazul impozitului pe clădirile deținute de contribuabili persoane 

fizice; 

b)   5%    în cazul impozitului pe clădirile deținute de contribuabili persoane 

juridice;    

c) 10%, în cazul impozitului pe teren; 

d) 5%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.  

În aceste condiții supunem spre analiză şi aprobare nivelul impozitelor şi 

taxelor locale aplicabile începând cu 01 ianuarie 2022. 
 

 

Inițiator, 

PRIMAR 

Leonard ACHIRILOAEI 


