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PROIECT DE 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 

comunaRoata de Jos, Județul Giurgiu 

 

 

Analizând Raportul de specialitate nr. 546/2286/24.12.2021 întocmit de către 

Compartimentul Buget finante contabilitate, Impozite si taxe, prin care se propune Consiliului 

local al comunei Roata de Jos  stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 

2022 

Având în vedere art. 491,  alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, prevede faptul că, 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 30 aprilie ținând cont de rata inflației 

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

și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. 

 In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, propune Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

județul Giurgiu, aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor 

și taxelor locale pentru anul 2021 și alte taxe locale asimilate acestora precum și amenzile 

aplicabile în anul fiscal 2021, pentru comuna Roata de Jos, județul Giurgiu, și adoptă 

următoarea  

 

HOTĂRĂRE: 

 

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

proiectul de 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  anulează  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. 

  

 

 

 

 

Primar                            Avizează pentru legalitate P. Secretar General 

u.a.t.  

            Ghidănac Marin                                   Jr. Neață Verginia  

 

 


