
            

 

AVIZAT DE LEGALITATE, 

                                                SECRETARUL GENERAL  

                                                        AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                                    jr. Chiru-Cătălin Cristea   

 

 

 

       PROIECT DE HOTĂRÂRE 

   privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale  

                                         pentru anul 2022 

 

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii 

noiembrie 2021, având în vedere: 

• Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 36724/07.10.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate nr. 36725/07.10.2021 al Direcţiei Economice - 

Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 41458/05.11.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate nr. 41459/05.11.2021 al Direcţiei Economice - 

Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. I punctele 59 și 60 din O.G nr. 8/2021 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1152/11.10.2021, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

▪ Raportul de specialitate nr. 1153/11.10.2021 al Clubului Sportiv 

Municipal Târgoviște, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 

(8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate nr. 950/12.10.2021 al Direcției Grădina 

Zoologică, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) 

din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

 



            

 

 

▪ Raportul de specialitate nr. 38300/18.10.2021 al Direcției de Administrare 

a Patrimoniului Public și Privat, întocmit în conformitate cu prevederile art. 

136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate nr. 11254/29.10.2021 al Direcției de Salubritate, 

întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul 

administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Raportul de specialitate nr. 43632/17.11.2021 al Direcției Complex 

Turistic de Natație, întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) 

lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile HCL nr. 283/09.11.2015 referitoare la aprobarea taxelor şi  

impozitelor locale în municipiul Târgovişte pentru anul 2016, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Comunicatul de presă nr. 16/14.01.2021 al Institutului Naţional de 

Statistică; 

▪ Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte; 

• Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Codul 

Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare;   

  În temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Pentru anul 2022 valorile impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor 

locale, taxelor speciale și ale amenzilor, aşa cum sunt prevăzute în H.C.L. 

nr. 140/28.05.2020, se indexează cu rata inflaţiei de 2,6%. 

Art. 2 Noile cote, valori impozabile, niveluri ale impozitelor şi taxelor 

locale, taxe speciale şi amenzi, aşa cum rezultă din aplicarea indexării, sunt 

prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 



            

 

 

Art. 3 Începând cu data de 01.01.2022 se aprobă scutirea de la plata 

impozitului datorat pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietatea 

sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1) 

din Legea nr. 341/2004. 

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se obligă Primarul 

Municipiului Târgoviște, Aparatul de Specialitate al Primarului, direcţiile 

subordonate Consiliului Local Municipal Târgovişte şi pentru comunicare, 

Secretarul General al Municipiului Târgovişte.  

 

                                                             INIȚIATOR, 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                     jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  18 noiembrie 2021 

Direcția Economică X  

Biroul Contencios Juridic X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1 X  

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3   

Comisia nr. 4   

Comisia nr. 5   

                   

 

 

 

 

 

 



            

 

  Primar, 

                                        Jr. Daniel Cristian STAN 

 

Primarul  Municipiului Târgoviște, 

 

 

            În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de 

hotărâre având ca obiect  stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul 

Târgoviște începând cu anul 2022. 

           În susținerea căruia formulez prezentul 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

 

  Potrivit articolului 491 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare:  

” 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 data 

de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică 

în anul fiscal următor.” 

Conform informațiilor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației, pentru anul 2020, rata inflației este de 2,6%. 

În conformitate cu prevederile art. 489 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea 

deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, 

poate stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în Titlul IX, în 

funcție de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de 

necesitățile bugetare locale, cotele adiționale stabilite neputând fi mai mari de 50% 

față de nivelurile maxime stabilite în Codul fiscal. 

Potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Municipiului 

Târgoviște poate institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și 

pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură 



            

 

și arheologice și altele asemenea, precum și taxe pentru deținerea sau utilizarea 

echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc 

infrastructura publică locală. 

Bonificația pentru plata cu anticipație, până la 31 martie a 

impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe terenuri și impozitul pe mijloace 

de transport datorate de contribuabil este de până la 10%. 

Făță de cele de mai sus și văzând raportul de specialitate al Direcției 

Economice supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgoviște alăturatul 

proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în 

municipiul Târgoviște începând cu anul 2022. 

            

            

              

 

 

 

            

            

            

         Întocmit, 

Sef Serviciu 

        Ing. Iulian CRINTESCU 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

Direcţia Economică                                                                                           Aprobat, 

Serviciul Stabilire, Constatare, Încasare Impozite şi Taxe Locale                    Primar, 

                         Jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

         RAPORT DE SPECIALITATE  
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  

începând cu anul 2022 

 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliile Locale adoptă pentru anul fiscal următor, hotărâri privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare la: 

    a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe 

bază de cotă procentuală, iar prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt prevăzute limite minime şi maxime; 

    b) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă 

fixă, în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;  

    c) adoptarea taxelor speciale prevăzute la art. 484 şi instituirea altor taxe locale prevăzute la 

art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

    d) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%, conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 

467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    e) majorarea  impozitelor şi taxelor locale, conform art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 Articolul 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, instituie o obligație în sarcina autorităților publice locale de a adopta o hotărâre în 

vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală. 

” (1) 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 data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 

anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 

alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima 

zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile 

minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate 

în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor 

Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.  

  (2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (11) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 

aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti.  

  (3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte 

de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe 
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locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume 

în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de 

resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, 

indexate potrivit prevederilor alin. (1).  

           De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor 

contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal  

„(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor 

locale conform procedurii stabilite la art. 491.” 

 Rata inflației pentru anul fiscal 2020 a fost de 2,6 % conform adresei nr. 

1146/18.01.2021 a Institutului Național de Statistică publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

           În anexele 1-.... la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

începând cu anul 2022, sunt enumerate categoriile de impozite şi taxe  ce urmează a fi stabilite.  

 

      Director Executiv, 

Ec. Silviana-Ecaterina MARIN            Sef Birou Juridic-Contencios 

            Jr. Elena EPURESCU 

 

 

 

                          Sef Serviciu  

              Ing. Iulian CRINTESCU  
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Primarul  Municipiului Târgoviște, 

 

               În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de 

hotărâre având ca obiect  scutirea impozitului pe mijloacele de transport aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 

4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului. 

           În susținerea căruia formulez prezentul 

 

REFERAT DE APROBARE  

 

Potrivit art. 469 alin. (2) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal, modificat  prin Ordonanța nr. 8/2021, art. I, pct. 60: 

”(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe 

mijloacele de transport pentru:  

 (b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 

transport la alegerea contribuabilului.” 

 

Având în vedere cele prezentate, supun spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului Local Târgoviște a prezentului ,,Proiect de hotărâre privind  scutirea 

impozitului pentru un singur mijloc de transport aflat în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 

Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 

 

 

         Primarul Municipiului Târgoviște, 
 

Jr. Daniel-Cristian STAN 
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Direcţia Economică                                                                                     

Serviciului Stabilire, Constatare, Încasare Impozite și Taxe Locale  

 

            Primar, 

jr. Daniel-Cristian STAN 

              

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind scutirea impozitului pentru un singur mijloc de transport  

aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor  

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,  

cu modificările şi completările ulterioare începând cu data de 01.01.2022 

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței 8/2021 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

1. art. I pct. 59  abrogă prevederile art. 469 alineatul (1), litera d) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal   

”Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport … aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 

alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un 

singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.” 

2. art. I pct. 60 modifică art. 469 alin. (2) lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal  prin care ”Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului 

pe mijloacele de transport pentru:  

 (b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport la alegerea 

contribuabilului.” 

prin care se abrogă scutirea, prin efectul legii, de la impozitul datorat 

pentru un mijloc de transport de către persoanele care au calitatea de ”Luptător pentru 

Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989” dar totodată se introduce posibilitatea ca acestă 

scutire să fie acordată prin Hotărâre a Consiliului Local.  

În evidențele noastre fiscale, la data de 01.11.2021, figurau 32 de 

contribuabili care beneficiau de această facilitate fiscală, suma totală scutită fiind de 

8.621 lei. 

De aceea vă solicităm aprobarea scutirii impozitului pentru un singur mijloc 

de transport aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. 

(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

începând cu data de 01.01.2022. 

 

                       Director Executiv,       Sef Birou Contencios - Juridic 

                Ec. Silviana-Ecaterina Marin                           Jr. Epurescu Elena   

                 Întocmit, 

                     Sef Serviciu  

                Ing. Crintescu Iulian     
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CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE            

                                                                                                                                                         Aprobat,  

                                             Primar, 

                                                                                                                                                 Jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

  REFERAT 

privind stabilirea  

impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2022 

 

 

 

Prin prezenta Club Sportiv Municipal Tragoviste va transmite tarifele ce se 

aplica in anul 2022 la Bazinul de Inot, conform art. 491 din legea 227/2015. 

  Anexat vă transmitem Raportul de Specialitate și anexele acestuia pentru a fi 

aduse la cunoștința publică. 

 

 

 

Director C.S.M. Targoviste                                   Sef Serviciu Economic – R.U. 

               Prof. Cristian Florian SAVU                                             Ec. Anca HUECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

 

CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE            

                                                                                                                                          Aprobat, 

                             Primar, 

                                                                                                                                                         Jr. Daniel Cristian Stan 

 

 

 

         RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind indexarea anuală cu rata inflației 

a impozitelor şi taxelor locale  

pentru anul 2022 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliile Locale adoptă pentru anul fiscal următor, hotărâri privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare la: 

 Articolul 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, instituie o obligație în sarcina autorităților publice locale de a adopta o hotărâre în 

vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală. 

” (1) 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, de către 

consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile 

oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în 

anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al 

Municipiului București. 

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de 

expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se 

determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit 

prevederilor alin. (1).” 

 Rata inflației pentru anul fiscal 2020 a fost de 2.6 % conform comunicarii Institutului 

Național de Statistică publicata pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice. 

           În anexa 1  la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2022, sunt enumerate categoriile de impozite şi taxe  ce urmează a fi stabilite.  
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DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA 
 

                                  
                                                                                                                        Aprobat, 

                       Primarul Municipiului Târgoviște 
                     Jr. Daniel Cristian Stan 

 
 

         RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind indexarea anuală cu rata inflației 

a impozitelor şi taxelor locale  
pentru anul 2022 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliile Locale adoptă pentru anul fiscal următor, 
hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare la: 
    a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe bază 
de cotă procentuală, iar prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt prevăzute limite minime şi maxime; 
    b) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă 
fixă, în limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare;  
    c) adoptarea taxelor speciale prevăzute la art. 484 şi instituirea altor taxe locale prevăzute la 
art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
    d) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%, conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
    e) majorarea  impozitelor şi taxelor locale, conform art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 Articolul 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, instituie o obligație în sarcina autorităților publice locale de a adopta o hotărâre în 
vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală. 
 Rata inflației pentru anul fiscal 2020 a fost de 2,6 %, conform adresei nr. 
1146/18.01.2021 a Institutului Național de Statistică publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice. 
           În anexa prezentului proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2022, sunt enumerate categoriile de impozite şi taxe ce urmează a fi stabilite.  
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DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI 
PUBLIC SI PRIVAT 

  
   APROBAT, 

                      PRIMAR 
          Jr. Daniel-Cristian Stan 

 
 
 

         RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind indexarea anuală cu rata inflației 

a impozitelor şi taxelor locale  
pentru anul 2022 

 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, Consiliile Locale adoptă pentru anul 
fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare 
la: 
    c) adoptarea taxelor speciale prevăzute la art. 484 şi instituirea altor taxe locale 
prevăzute la art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare; 
    d) adoptarea taxelor pentru eliberarea unor avize si autorizații potrivit 
prevederilor art. 474 alin. (10), alin. (15) şi art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
    e) majorarea  impozitelor şi taxelor locale, conform art. 489 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 Articolul 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, instituie o obligație în sarcina autorităților publice locale 
de a adopta o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau 
taxă locală, dupa cum urmeaza: 
” (1) 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, ….., de către consiliile locale, ținând cont de rata 
inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și 
se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție 
revine Consiliului General al Municipiului București. 
(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare 
înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei 
cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de 
specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate 
potrivit prevederilor alin. (1).”             
Rata inflației pentru anul fiscal 2020 a fost de 2,6 % conform adresei nr. 
1146/18.01.2021 a Institutului Național de Statistică publicat pe site-ul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

           În anexele 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g,5h și 5i la proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, sunt enumerate 
categoriile de taxe  ce urmează a fi stabilite.  
 

       
         
      

 
 

Director Executiv, 
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CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE 
DIRECŢIA de SALUBRITATE 
Cod Fiscal 23 92 28 75 
Adresa : str. Radu de la Afumaţi, nr. 7 
Telefon / Fax : 0245/216.995 
E-mail : directiadesalubritate@yahoo.com 
 
         APROBAT 
          PRIMAR 
          Jr. Daniel-Cristian Stan 
 
 
      
                                        RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind indexarea anuala cu rata inflatiei   a   
     taxelor locale pentru anul 2022 
 

In conformitate cu prevederile legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Consiliile Locale adopta pentru anul fiscal 
urmator, hotarari privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale, mai precis, in cazul 
Directiei de Salubritate taxele locale sunt prevazute la art.484(1) ,, Taxe speciale 
,,Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor 
fizice,, si art. 486.  ,,Alte taxe locale,,  alin.(1,2,3)  ,, Consiliile Locale ……….pot institui 
taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice…, 
Articolul 491(1,2,3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare , instituie o obligatie in sarcina autoritatilor publice locale de a 
adopta o hotarare in vederea indexarii sumelor reprezentand impozit sau taxa locala. ” 
(1) 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, ….., de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul 
fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se 
aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine 
Consiliului General al Municipiului București. (3) Dacă hotărârea consiliului local nu a 
fost adoptată cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în 
anul fiscal următor, 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 ori se 
determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de 
resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de 
prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).” 
Rata inflației pentru anul fiscal 2020 a fost de 2,6 % conform  Institutului Național de 
Statistică publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

           În anexa 1, atasata la proiectul de hotarare  privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2022, sunt enumerate categoriile de taxe  ce urmează a fi 
stabilite.  
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