
R O M Â N I A
J U D E Ţ U L    B A C A U

 CONSILIUL  LOCAL  AL   COMUNEI   BERESTI   BISTRITA 

P  R  O  I  E  C  T    D E    H  O  T  Ă  R  Â  R  E
privind  stabilirea    impozitelor  şi  taxelor  locale, precum si a taxelor speciale pentru    

anul  2022

Primarul  Comunei  Beresti  Bistrita, judetul  Bacau.

Luând  act  de:
a)  Expunerea  de  motive  a  primarului  comunei  Beresti  Bistrita,  d-nul  Alcaz   Ionel,   nr.
4781/09.12.2021  ;

b) Raportul nr. 4782/09.12.2021, întocmit  de  Referent  superior - Ciobanu Carmen  Maria  din
cadrul  Biroului  Financiar Contabil  al  primarului  comunei  Beresti -Bistrita;

c) Raportul  comisiei  nr. 1  pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante,
administrarea   domeniului   public,  agricultura,  gospodarire,  protectia  mediului,  servicii   si
comert al Consiliului  Local al Comunei Beresti Bistrita, nr. 4783/09.12.2021 ;

d)  Raportul  comisiei  nr.  2  pentru  invatamant,  sanatate,  cultura,  protectie  sociala,  activitati
sportive  si   de   agrement   al   Consiliului   Local   al   Comunei   Beresti   Bistrita,  nr.
4784/09.12.2021 ; 

e)  Raportul  comisiei  nr.  3  pentru  administratie  publica,  juridica,  apararea  ordinii  si  linistii
publice,  a  drepturilor  cetatenilor  al  Consiliului  Local  al  Comunei  Beresti  Bistrita,  nr.
4785/09.12.2021;

Având  în  vedere   prevederile:

-art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările i completărileș
ulterioare, care 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 inând cont de rata infla iei pentru anul fiscalț ț
anterior,  comunicată  pe  site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finan elor  Publice  i  Ministeruluiț ș
Dezvoltării Regionale i Administraiei Publice. Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministeruluiș
Finan elor ț ”Pentru indexarea impozitelor i taxelor locale aferente anului ș 2022, consiliile locale
vor utiliza rata infla iei de 2,6%”ț . Propunerile de modificare a impozitelor i taxelor pentru anulș
următor sunt grupate în 2 categorii: 
a) Indexarea cu indicele general al infla iei - Codul Fiscal obligă autorită ile locale să indexezeț ț
anual impozitele i taxele cu un indice comunicat de Ministerul Finan elor Publice. ș ț
Infla ie pe ț 2021 aplicată pentru 2022: 2,6 % 
b) Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale. 
- art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
- Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 



- art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3), lit.c)
i alin.(5) i art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonan a de Urgen ă a Guvernului nr.57/2019 privindș ș ț ț

Codul administrativ, 
-art. 56, art. 15, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) i (2) i art. 139 alin. (2) din Constitu iaș ș ț
României, republicata;

-art.  7  alin.  (2)  din Legea  nr.  287/2009   privind  Codul  civil,  republicată,  cu  modificările
ulterioare;

-art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) i alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administra iei publiceș ț
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare; ș

-art. 5 alin. (1) lit. a) i alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 i art. 76ș ș 1

alin.  (2)  i  (3)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  iș ț ș
completările ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal,  cu  completările  ulterioare  (titlul IX);

-art.  489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal autoritatea  deliberativa  a  autoritatii
publice  locale  la  propunerea  autoritatii  executive, poate  majora  impozitele  si  taxele locale
pana  la  50%  fata  de  nivelurile  maxime  din  lege.
- Legea nr. 1/2017 privind adrogarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

-Legea nr. 196/2013(modificarea impozitarii terenului intravilan);

-O.U.G. nr. 79/2017 (majorarea  impozitului asupra autovehicolelor de transport de marfa cu
masa  totala  autorizata  egala  sau  mai  mare  de 12 tone)

-Modificari aduse prin Legea nr. 196/2013;

-Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  80/2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cuț ț
modificările i completările ulterioare;ș

-Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (art. 344);

-Ordonan ei  Guvernului  nr.  28/2008   privind  registrul  agricol,  aprobată  cu  modificări  iț ș
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările  i  completările  ulterioare;ș

-art.  19 i  art.  20 din Ordonan a Guvernului  nr.  71/2002  ș ț privind organizarea  i  func ionareaș ț
serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local, aprobată cuș
modificări i completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;ș

-art.  25 lit.  d) din Legea nr. 481/2004 privind protec ia civilă,  republicată,  cu modificările iț ș
completările ulterioare;

-art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) i art. 44 alin. (2) lit. d) din  ș Legea
serviciilor  comunitare  de  utilită i  publice  nr.  51/2006,  republicată,  cu  modificările  iț ș
completările  ulterioare;

-art.  5 alin.  (2) lit.  k),  art.  26 alin.  (1) lit.  b)  i  c),  alin.  (3),  alin.  (5) i  alin.  (8) din Legeaș ș
serviciului de salubrizare a localită ilor nr. 101/2006, republicată;ț

-art.  14  lit.  f)  din  Legea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  i  de  canalizare  nr.  241/2006,ș
republicată;

-art. 5 din Legea cadastrului i publicită ii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările iș ț ș
completările ulterioare;

-art.  6  lit.  b)  din  Ordonan a  Guvernului  nr.  99/2000  privind  comercializarea  produselor  iț ș
serviciilor de pia ă, republicată, cu modificările i completările ulterioare; ț ș



-art. 2 i 3 din Ordonan a Guvernului nr. 13/2001 privind înfiin area, organizarea i func ionareaș ț ț ș ț
serviciilor comunitare pentru cadastru i agricultură, aprobată cu modificări i completări prinș ș
Legea nr. 39/2002; 

-Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 52/29.09.2016;

-Hotărârii  Consiliului  Local  nr.  49/17.12.2015  privind  stabilirea  zonelor  la  nivelul  comunei
Beresti  Bistrita :

- inând seama de prevederile  art.  2 din Legea nr. 351/2001 privind  aprobarea  Planului  deț
amenajare  a  teritoriului  na ional  -  Sec iunea  a  IV-a Re eaua  de  localită i,  cu  modificările  iț ț ț ț ș
completările   ulterioare,  colaborate   cu   cele  ale  Legii  nr.  2/1968   privind   organizarea
administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la
componenţa   unităţilor  administrativ-teritoriale,  ierarhizarea   localită ilor   la  nivelul  comuneiț
Beresti  Bistrita  este  următoarea:

a) Rangul IV – ZONA A  -  Beresti  Bistrita;
b) Rangul  V –  ZONA B  -  Climesti; 

-     ZONA C  -  Brad, Padureni;

Luând în considerare unul  dintre  scopurile  asigurării  autonomiei  locale care are la
bază dreptul  să  instituie  i  să  perceapă  impozite  i  taxe  locale, pe  fondul  constituirii deș ș
resurse financiare  pentru  finan area  activită ilor  stabilite  în  competen a  acestor  autorită i,ț ț ț ț

-ţinând  seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2021 în  scopul  asigurării  finanţării  cheltuielilor  publice  locale,  pe de  o  parte,  precum şi  de
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte ;

-Adresa  nr. 3310/10.12.2020 a  Asociatiei  de  Dezvoltare  Intercomunitara  pentru Salubrizare
Bacau, având  în  vedere  prevederile  “Planului  anual  de  evolutie  a  tarifelor  si  taxelor
actualizate aferente  Proiectului  Sistem  Integrat  de  Management  al Deseurilor  Solide  în
judetul  Bacau; Adresa  Consiliului Judetean Bacau privind taxa speciala  de salubritate – ADIS-
pentru  persoane  fizice  si  agenti  economici   în  mediul  rural; 

în  temeiul  prevederilor art. 45 alin. (1) i alin. (2) lit. c), art. 27, art. 36, alin. 2, lit. b,ș
alin4,  lit.  c  i  celor  ale  art.  115  alin.  (1)  lit.  b)  din  Legea  administra iei  publice  locale  nr.ș ț
215/2001, republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș

P  R  O  P  U  N  E :

Art. I - Pentru anul  fiscal 2022, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,
persoane fizice si juridice, se indexează cu 2,6 % ( indexarea  este obligatorie, tinând cont de
rata inflatie comunicată pe site-ul Ministerului Finantelor Publice).

 Art.II - Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor i taxelorș
locale, taxele  speciale  i  amenzile  care  se  stabilesc, se actualizează  sau  se  ajustează,  dupăș
caz  de  către  Consiliul  Local  al  Comunei   Beresti  Bistrita, sunt  prevăzute în  Anexa nr. 1,
care face parte integrantă  din  prezenta  hotărâre. 

Art.  III (1)  Impozitul  pe  clădiri,  impozitul  pe  teren  şi  impozitul  pe  mijloacele   de
transport  sunt  creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale,  până la 31 martie,
respectiv 30 septembrie  inclusiv.



(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se
constituie  dreptul  de  concesiune,  închiriere,  administrare  ori  folosinţă  şi  se plăteşte  lunar,
până   la  data  de  25  ale  lunii  următoare  fiecărei  luni  din  perioada  de  valabilitate  a
contractului.
(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii datorează majorări de
întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare
termenului  de  scadenţă  şi  până  la  data  stingerii  sumei  datorate  inclusiv. 

Art.IV Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de
către contribuabilii  persoane  fizice  şi/sau  juridice,  în  cuantum de până la 50 de lei inclusiv,
fiecare, se  plăteşte  integral  până  la  primul  termen  de  plată

 Art. V Bonificaţia  prevăzută  la  art.  462  alin. (2), art.  467 alin. (2), art.  472 alin. (2) din
Legea  nr. 227/2015  privind  Codul  fiscal,  se  stabileşte  pentru  contribuabilii  persoane
fizice, după  cum  urmează:
 în cazul  impozitului pe clădiri la 10 %;

 în cazul  impozitului pe teren la 10 %;

 în cazul  impozitului pe mijloacele de transport la 10 %.

Pentru plata  în  anticipatie  a  impozitelor  mai  sus mentionate datorate  pe întregul  an de către
persoanele  fizice  până la  data  de  31.03.2022.

 Art. VI Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din
Legea nr. 227/2015 privind  Codul  fiscal,   se  stabileşte,   pentru  contribuabilii    persoane
juridice, după cum  urmează:

 în cazul impozitului pe clădiri la 5 %;

 în cazul impozitului pe teren la 5 %;

 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5 % 

Pentru plata  în  anticipatie  a  impozitelor  mai  sus mentionate datorate  pe întregul  an de către
persoanele  fizice  până la  data  de  31.03.2022.

      Art. VII Pentru  anul  fiscal  2022, cotele  adiţionale  prevăzute la art. 489 din Legea nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal,  se  stabilesc  după  cum  urmează:

 în  cazul  cladirilor  neîngrijite  situate în intravilan,  impozitul pe cladiri se majorează  cu
200 %  faţă   de  nivelurile  stabilite   în  Legea nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare;

 în  cazul  terenurilor neîngrijite, necultivate  situate in intravilan,  impozitul  pe  teren  se
majorează  cu 200%. 
  Art.VIII Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai  mici

de 20 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind  Codul  de
procedură  fiscală.  Plafonul  se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi  neachitate de către
debitori.

       Art.IX  Se aprobă scutirea de la plata  impozitelor  şi taxelor  locale  a contribuabililor
persoane  fizice/juridice  care   se  încadrează  în  prevederile Regulamentului   de  acordare   a
facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind
Codul  fiscal,  (cladire.  teren  si  pentru  1  mijloc  de  transport  la  alegere)  cu  modificările  şi
completările ulterioare ;

   Art. X Prezentul  proiect  de  hotărâre  se  va  supune  spre  dezbatere  si  aprobare  în
sedintă  de  lucru  din  luna  decembrie  2021. 



 Art. XI  Executarea  prevederilor  prezentei  se  încredinteaza  Biroului  Financiar Contabil
prin – Compartimentul impozite  si  taxe  locale;  

In  concluzie, prezentul proiectul de hotarare  privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2022 îndeplineste cerintele de legalitate si poate fi înaintat spre

aprobare Consiliului Local al Comunei Beresti Bistrita.

                    Întocmit, Referent  superior - Ciobanu  Carmen  Maria
                                                                 

Initiator,
Primar – Alcaz  Ionel

        


	P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E

