MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ
Nr. .36397.... din..15.11.2021...
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,
pentru anul 2022
În Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10.09.2015 a fost publicată Legea nr.
227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.
Conform prevederilor art. 1, prin Legea 227/08.09.2015 se stabilește cadrul legal
privind impozitele, taxele și alte obligații care se fac venituri la bugetul local.
Pentru anul fiscal 2022, taxele și impozitele locale sunt prevăzute de Legea nr. 227
/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere:
- prevederile art.455, art. 457 alin.1, art. 458 alin.1, art. 458 alin. 2, art. 459 alin.1, art.460
alin.1, art. 460 alin. 10, art. 462 alin. 2, art. 463, art. 465 alin.1, alin. 2, alin. 7 și alin. 9, art.
467 alin. 2, art.468, art. 470 alin. 2, art. 472 alin.2, art. 474 , art. 475 alin. 1, alin.2, alin.3, alin.
4, art. 477 alin.1 si alin. 5, art. 478 alin.1 si alin. 2, art.480 alin.1 si 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. 227/08.09.2015
privind Codul Fiscal,
- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- OUG 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru;
- prevederile art.9, pct.3 din Carta Europeana a autonomiei locale adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile art. 5, alin 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- delimitarea zonelor municipiului aprobată prin HCL nr. 180 din 29.05.2019;
- planul urbanistic general aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local;
- regulamentul privind stabilirea și aplicarea taxelor speciale la nivelul municipiului
Piatra Neamt;
- notele de fundamentare ale compartimentelor și serviciilor de specialitate din cadrul
Primăriei municipiului Piatra Neamț,
- OG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
- prevederile pct. 11, lit. n din H.G. 1/2016, privind normele de aplicare ale Codului
fiscal;
- propunerea Direcției Economice înaintată prin adresa nr. 32796 din 14.10.2021
privind criteriile de stabilire a cotelor adiționale, în conformitate cu art.489 din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 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 serviciilor 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.
- prevederile HCL nr.98 din 22.04.2021 prin care se indexează nivelurile impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2022, precum și HCL nr.267 din28.10.2021 pentru indexarea
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impozitului pentru autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau
mai mare de 12 tone, precum și a unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul
articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală
sau mai mare de 12, pentru anul 2022, conform art. 491 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal.
Propun conform art.136 din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ proiectul de
hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2022.
Impozitele și taxele locale, bonificatia prevazută la art. 462 alin 2, art. 467 alin 2 si art.
472 alin 2 din Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, scutirile acordate în temeiul art.
456 alin.2, art. 464 alin.2, art.485 alin.1 din Legea nr.227/08.09.2015, precum și alte
prevederi fiscale conform art.96 alin.1-3 și art. 266 alin 3 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, se regăsesc în Tabloul cuprinzând cotele, valorile, nivelurile
impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc în limitele și în
condițiile titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal pentru anul 2022.
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