ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022
În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie
locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a
soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte
importantă a treburilor publice”;
În temeiul prevederilor art.455, art.457 alin.1, art.458 alin.1 și alin.2, art.459 alin.1, art.460
alin.1, alin.10, art.462 alin.2, art.463, art.465 alin.1, 2, 7 și 9, art.467 alin.2, art.468, art.470 alin.2,
art.472 alin.2, art.474, art.475 alin.1 -4 , art.477 alin.1 și alin.5, art.478 alin.1 și alin.2, art.480
alin.1 și alin.2, art.481 alin.2 lit.a) și lit.b), art.484, art.486 alin.1 -6, art.491 și art.495 lit.f) din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale art.5 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.80/2013 privind
taxele judiciare de timbre, ale pct.11 lit.n) din HG nr.1/2016 privind normele de aplicare ale
Codului Fiscal și ale prevederilor art.9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997;
Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ;
Având în vedere:
- Delimitarea zonelor municipiului, aprobată prin HCL nr.180 din 29.05.2019;
- Plan urbanistic general, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local;
- Regulamentul privind stabilirea și aplicarea taxelor speciale la nivelul municipiului Piatra
Neamț;
- Notele de fundamentare ale compartimentelor și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei
municipiului Piatra Neamț;
- necesitatea asigurării veniturilor proprii ale bugetului local în scopul asigurării finanțării
cheltuielilor publice locale;
- HCL nr.98 din 22.04.2021 privind indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2022;
- HCL nr.267 din 28.10.2021 pentru indexarea impozitului pentru autovehiculul de transport de
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum și a unei combinații de
autovehicule, un autovehiculul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, pentru anul 2022;
Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.36397 din 15.11.2021, prin care Primarul
municipiului – dl. Andrei Carabelea propune stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2022;
În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.c), ale art. 139 alin.3 lit.c) şi ale art.
196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 – Se aprobă criteriile de stabilire a cotelor adiționale prevăzute la art.489 alin.1-3 din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal după cum urmează, însă nelimitându-se la acestea:
 necesitatea păstrării unui nivel al fiscalității locale comparabil cu anii anteriori în
vederea asigurării caracterului predictibil al impozitelor și taxelor locale;
 necesitatea asigurării de servicii publice de interes local privind educația, servicii
sociale, cultură, sport, tineret, ordine publică, situații de urgență, protecția mediului;
 necesitatea asigurării sustenabilității obiectivelor cuprinse în Strategia de Dezvoltare
Locală integrată a municipiului Piatra Neamț;
 asigurarea resurselor financiare aferente cofinanțării proiectelor cu finantare
nerambursabilă aprobate;
 îndeplinirea obligațiilor financiare asumate pe termen scurt, mediu și lung ale
municipiului;
 administrarea și exploatarea eficientă a bunurilor proprietate publică.
Art.2 – Se aprobă impozitele și taxele locale, bonificația, taxele speciale, facilitățile fiscale,
precum și scutirile pentru anul 2022, prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, conform
anexelor nr.1-nr.3 la prezenta;
Art.3 – Se stabilește nivelul bonificației pentru anul 2022, în cuantum de 10% pentru plata online efectuată pe site-urile www.primariapn.ro și www.ghiseul.ro și de 8% pentru plata în numerar,
prin POS sau prin ordin de plată/internet banking/foaie de vărsământ pentru plata cu anticipație a
impozitului pe clădiri/pe teren/pe mijloace de transport, datorat pentru întregul an de către
contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, până la data de 31 martie 2022;
Art.4 – Se aprobă procedura de acordare a facilităților fiscale categoriilor de persoane fizice
prevăzute de art.456 alin.2 și art.464 alin.2 din Legea nr.277/2015 privind Codul Fiscal, potrivit anexei
nr.3 la prezenta;
Art. 5 - Organul fiscal renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere ori
de câte ori constată încetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu există succesori
(art.96 alin.1 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).
Organul fiscal renunţă la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere, în situaţia
în care creanţele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt până la limita maximă
de 20 de lei, conform prevederilor Codului de procedură fiscală (art.96 alin.2 și 3 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală).
Anularea se face şi atunci când organul fiscal constată că debitorul persoană fizică este dispărut
sau decedat fără să fi lăsat venituri ori bunuri urmăribile (art.266 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală).
Art.6 – Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț va asigura aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
INIȚIATOR,
Primar,
Andrei CARABELEA
NR. ___318___
DIN 15.11.2021

AVIZAT,
Secretarul General al Municipiului,
Dragoș ȘTEFAN

Tehnoredactat: Nicoleta Poețelea

Proiectul de hotărâre se transmite către:
- Direcția de Taxe și Impozite a Municipiului Piatra Neamț în vederea analizării și întocmirii raportului de
specialitate cu termen de depunere a acestuia la data de __________
- Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 în vederea emiterii avizului, cu termen la data de ______
Primar,
Andrei CARABELEA

Secretarul General al Municipiului,
Dragoș ȘTEFAN

