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CONSILIUL LOCAL  

 

  

HOTĂRÂRE nr. 78/24.12.2021 

privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 și alte taxe 

locale asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2022, pentru 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDEȚUL GIURGIU, având în 

vedere:                        

-Referatul de aprobare al primarului comunei, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 

545/2285/24.12.2021;  

-Raportul de specialitate 546/2286/24.12.2021, întocmit de Compartimentele se speciaiate  al 

Primăriei Roata de Jos, județul Giurgiu;  

- Prevederile art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

- Prevederile Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

cu modificarile și completarile ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal; 

- Prevederile Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

-Prevederile art. 7, alin. (13)  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată modificată și completată; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos,Județul Giurgiu numerele: 560//2300/24.12.2021, 561/2301/24.12.2021 și 

562/2302/24.12.2021;  

- Prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 139 alin.(1), alin.(3), 

lit.c) și alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 

În temeiul prevederilor art. și art. 196 alin.(1), lit.a), coroborat cu art. 139 alin. (3) lit c) 

din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Roat de Jos, Județul Giurgiu, aprobă Proiectul de  hotărâre 

privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 și alte taxe 

locale asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2022, pentru comuna 

 Roata de Jos, Județul Giurgiu și adoptă următoarea 

 

HOTĂRĂRE 
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Art. 1. Se indexează impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, conform anexei la 

prezenta  hotărâre . 

 

           Art. 2. Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificarile ulterioare, aprobarea plafonului minim al creantelor fiscale pentru 

care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor 

persoane fizice și juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul 

acestor obligații, după cum urmează:  

▪ 1.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor juridice; 

▪    500 lei, inclusiv, în cazul persoanelor fizice; 

 

Art. 3. În conformitate cu prevederile art.266, alin.(6)-(7) din Legea 207/2015, privind 

codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se  anlează  creanțele 

bugetului local mai mici de 40 lei, cumulat pe toate sursele, în sold la 31 decembrie 2021.  

 

         Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022, iar în cazul în care 

Guvernul adoptă hotărâre de modificare a taxelor și impozitelor locale, Consiliul Local va 

adopta o hotărâre de modificare a acestora în mod corespunzător, conform legislației în vigoare. 

 

              Art. 5. Bonificația prevăzută la art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2, art. 472, alin.2, din 

Legea nr. 272/2015 privind Codul fiscal , se stabilește pentru contribuabilii persoane fizice  și 

juridice care achită cu anticipație până la 31.03.2022 după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădire la 10%; 

b) în cazul impozitului /taxei pe teren la 10%; 

c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport la 10%; 

 

          Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

și  Compartimentul contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul Primăriei comunei Roata 

de Jos, județul Giurgiu, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

          Art. 7.  Hotărârea și anexa vor fi aduse la cunoștință prin afișare la sediul primăriei și pe 

pagina web a instituției. 
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