
RoMAntn
JUDETUL NEAMT

coNsrLrul LoCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PRoIEcr pr uorARAne
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 9i taxele locale 9i alte
taxe asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabile in anul fiscal 2O22 pe

raza aomunei fiBUCANI, iudelul NEAMT, fnregistrat sub Nr, 97 din 7
decembrie 2021

IOAN RUSU, primarul comuneilibucani, judelul Neam!;

Lufind in considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta european5 a autonomiei

locale, adoptat! la Strasbourg la 15 octombrie 1985 9i ratificat5 prin Legea nr,

L9991t997,
Cu respectarea urm5toarelor temeiuri legale:
- art. b alin. (1) - (2), 20 9i 30 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice

locale, cu modiflc5rile 9i complet5rile ulterioare;
- art. 6 gi 7 din Legea nr. 52l2OO3 privind transparenla decizional5 in administralia

publicS;
Titluli IX din Legea nr.227120t5 privind Codul fiscal;

- O,U.G. nr. 50/2015;
- Legea Nr.20712075 privind Codul de procedur5 fiscalE;
- Legea nr. L46lLgg7 privind taxele judiciare de timbru, cu modific6rile 9i

complet5rile ulterioare;
- Legea nr. tL7lL999 privind taxele extrajudiciare de timbru;
- Oidonaga Guvernului nr. Z|2OOL privind regimul juridic al contraventiilor, cu

modificHrile gi completHrilor ulterioare;
- tegel privind modificarea 9i completarea Legii nr. 4411994 privind veteranii de

r}zboi, precum 9i unele drepturi ale invalizilor gi vdduvelor de rSzboi nr. 303/2007;
- O.U.G. Nr.4112016 privind stabilirea unor m5suri de simplificare la nivelur

administraliei publice central 9i pentru modificarea 9i completarea unor acte normative,

oublicatH in Monitorul Oficial al Rom6niei, partea I, nr. 490/30.06,2016;' tn temeiul dispoziliilor art. 139 aiin. (3) lit c) din Ordonanla de UrgenlE a

Guvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

HorAnASrE:

Aft. 1. (l) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele

9i taxele locale 9i alte taxe asimilate acestora, precum 9i pentru amenzile care se

indexeazfi/ajusteizH/actualizeaz6 anual pe baza ratei inflaliei cu 2160/o, aplicabile in anul

fiscal2022, pe raza comunei TIBltCANI,judelul NEAMldupE cury urmeaz5: 
-

a) impozitut gi taxa pe clddirile rezidenfiale, nerezidenliale 9i cu destinatie
mixtd aflate 

- fn proprietatea persoanelor fizice gi iuridice
sunt prev5zute in anexa nn 7;

b) impozitul pe teren gi taxa pe terensunt prevazute in anexa nnZ,
c) iipozituipe mijtoace de transpotteste previzutin aneXa nnZ,
d) tixe peitru eliberarea ceftificatelor, avizelor gi autorizatiilor sunl

prev6zute in anexa nr, 4;
e) Axii,entru fonsirea mijtoacelor de reclamd gi publicitate 9i impozitul

pe spectacole sunt prev5zute in anexa nr, 5;

0 taxe speciale gi alte taxe localesunt prev6zute in anexa nr, 6;

6) tista actelor iormative prin carc sunt instituite impozite 9i taxe locale
este prev6zutb in anexa nr, 7,
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h) lista actelor normative fn temeiul cdrora s-au acordat facilitdli fiscate
pe o perioadd de 5 ani anteriori anului frscal curent este previzutE in anexa nr,
g,

i) prccedura de acordare a scutirilor fiscale categoriilor de personae
fizice gi juridice preudzute la art, 456/ 46+ 469/ 476, 47q 482, 485 gi 487 din
Codul fiscal este prev5zutH in anexa nn 2,

j) procedura sancliuniloreste prev5zut5 in anexa nn Ie,
k) implicaliile bugetare ale impozitelor gi taxelor locale sunt prev5zute in

anexa nn 77i
l) impozitul pe construclii sunt prev5zute in anexa nn 12.

Aft. 2. Anexele nr, I -12 fac parte integrantE din prezenta hot5r6re.
Aft. 3. Pentru determinarea impozitului pe clEdiri 9i a taxei pentru eliberarea

autorizaliei de construire in cazul persoanelor fizice, precum 9i a impozitului pe teren,
pentru anul2022, se aprob5 delimitarea zonelor, dupE cum urmeazS:

a) in intravilan:
a.1.Sat Jibucani (rangul iV)

- zona A - sat libucani (st6nga-dreapta), de la intrare in sat pAnE la Balan Petru;
- zona B - rest sat Jibucani

a.2, Sat Davideni - rang V - zona A - tot satul
a.3. Sat Jibucanii de Jos - rang V - zona A - tot satul
4ft. 4. Creanlele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 202L, mai

mici de 10 lei, se anuleaz5.
Att. 5. Neplata la termenele scadente a impozitelor gi taxelor locale reglementate

prin prezenta hotSrSre atrage dupE sine calcularea de majoriri de int6rziere, iar pentru
nerespectarea obligatiilor impuse se instituie sanctiuni in cuantumurile prev5zute in
actele normative in vigoare.

Aft. 6' Prezenta hot5r6re se completeaz5 cu prevederile Legii nr, 227120L5, ale
Legii Nr, 20712015 privind Codul de procedur5 fiscalE incep6nd cu anul fiscal 2022,
precum gi cu actele normative subsecvente in vigoare.

Art. 7. Prezenta hotEr6re intr5 tn vigoare la data de 1 ianuarie 2022.
Aftt 8. Compaftimentele de specialitate din cadrul primEriei comunei libucani vor

duce la indeplinire prevederile prezentei hotEr6ri,
Aft. 9. Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hot5r6re

autoritSlilor 9i persoanelor interesate 9i-l va aduce la cunogtint5 public5 prin aflgaj la
sediul instituliei.

INITIATOR
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PRIMAR
Nr. 8252 dlnT decembrie2O2L

REFERAT DE APROBARE
al Proiectul de hotdrdre privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitete gi
taxele locale 9i alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabite in anul
fiscat 2022 pe raza comunei |IBUCANI, judelut NEAMI, inregistratsub Nn 9t din

7 decembrie 2027

IOAN RUS;,primarul comunei Jibucani, judelul Neam!, in calitate de iniliator al
acestui proiect de hotHrAre;

Av6nd in vedere prevederile:
Lu6nd in considerare prevederile art, 9 pct. 3 din Carta european5 a autonomiei locale,

adoptat5 la Strasbourg la 15 octombrie 1985 9i ratificat6 prin Legea nr.19991L997,
Cu respectarea urm5toarelor temeiuri legale:
- aft, 5 alin, (1) - (2), 20 gi 30 din Legea nr, 27312006 privind finanlele

cu modific5rile 9i completHrile ulterioare;
publice locale,

- aft. 5 gi 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta decizional6 in administralia
publicS;

- Titluli IX din Legea nr.227120t5 privind Codul fiscal;
- O,U,G. nr. 50/2015;
- Legea Nr.20712015 privind Codul de procedur5 fiscalH;
- Legea nr. 1461t997 privind taxele judiciare de timbru, cu modific5rile gi completHrile

ulterioare;
- Ordonata Guvernului nr. 212001 privind regimul juridic al contravenliilor, cu

modifi cHrile gi complet5rilor ulterioare;
- Legea privind modificarea 9i completarea Legii nr.44ltgg4 privind veteranii de r5zboi,

precum si unele drepturi ale invalizilor 9i v5duvelor de r5zboi nr.30312001;
- O.U.G. Nr,4112016 privind stabilirea unor mHsuri de simplificare la nivelur

administraliei publice central 9i pentru modificarea 9i completarea unor acte normative,
publicatH in Monitorul Oficial al Rom6niei, paftea l, nr.490130.06.2016;

Jin6nd cont de necesitatea cregterii veniturilor la bugetul local, inclusiv prin incasarea
de impozite, taxe locale 9i alte taxe asimilate acestora, precum 9i amenzi, am procedat la
indexarea 9i actualizarea acestora pentru anul 2022, pe baza ratei inflaliei cu 2,6 o/o,

aplicabilS tn anul fiscal2022, pe raza comunei TIBttCANI,judelul NEAMT.
Alte modific5ri survenite 9i care se vor aplica in anul fisca|2022, in comparalie cu anul

anul flscal 202L,vizeazd urm5toarele anexe:
Anexa Nr, 4 - punctul III, intitulal TAru PENTRIr ELIBERAilEA AUTORIilTIILOR

PENTRU DESF4flURAREA UN0R ACTIVITilTI, respectiv, alin. (2), se modificH 9i va avea
urmEtorul cuprins:

"(2)Taxele pentru eliberarea atestatului de produc5tor, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de c6tre consiliile
locale gi sunt de 45 lei, inclusiv",

Anexa Nr. 6 - Capitolul I, intitulat TAXE SPECIALE 9I ALTE TDc LOCALE,
punctul 2 referitor la Cuantumul taxei pentru finanlarea Serviciului Voluntar Pentru Situalii
de Urgentd, se va modiflca astfel:

- pentru persoanele fizice este de 15 lei/an/gospodirie (anul fiscal 2022), fald
de 10 lei/an/gosoodirie (anul fiscal 202L);

- pentru persoanele juridice este de 20 lei/an (anul fiscal 2022), fa!5 de 1rQ

lei/an (anul fiscal 202L).



Punctul 4 Taxd publicitate Legea nn 77/2014, se va modifica la 25 lei (anul
fiscal2022), fafH de 20 lei/an (anul fiscal 2OZ1).

Punctul 5 Tarife locale speciale,
- subpunctul 5,5, - ceftificat de atestare fiscald/registrul agricol , se va modifica la g tei

(anul fiscal 2022), fa!5 de T leitan (anul fiscal 2O2L);
- subpunctul 5.6. - eliberare certificat de stare materialS, se va modifica la 15 tei (anul

fiscal2022), fa!5 de 10 lei/an (anul fiscal 2O2L);
- subpunctul 5.8. - pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comerlului in piele,

t6rguri, oboare, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parc5ri sau ?n alte locuri
stabilite pentru anul 2a22 se indexeaza, astfel, vanz5tori ambulanli - 30 lei/zi (anul fiscal
2022), fa!5 de 10 lei/an (anul fiscal Z}Zt);

- subpunctul 5.10. ' Taxe pentru actiuitatea de stare ciuild, se vor modifica astfel:
la 15 lei (anul fiscal 20zz), fa!5 de 10 lei/an (anul fiscal 2o2L);

5.10.1. Taxa pentru oficierea c5s5toriei in zilele nelucr5toare (s6mb5ta, duminica gi
s5rb5torile legale) - la 80 lei (anul fiscal 2022), fa!5 de 7O Iei/an (anul fiscal ZOZL);
5.10.2. TaxH pentru incheierea c5sHtoriei inainte de expirarea termenului de 10 zile
stabilit prin lege - la 129 lei (anul fiscal 2022), fag5 de 120 lei/an (anul fiscal
202t);
5.10.3. Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea
procedurii succesorale - la 35 lei (anul fiscal 2022), fala de 30 lei/an (anul fiscal
202t);
5.10,4. Taxa pentru oficierea c5sHtoriei in alt loc dec6t sediul Compartimentului de
Stare Civil5 la 150 lei (anul fiscal 2022), falH de 120 lei/an (anut fiscal ZO2L).

- U850 - la 205 lei (anul fiscal 2022), fa!5 de 200 tei/an (anul fiscal ZOzt);
- U650 - la 82 lei (anul flscal 2022), fa!5 de 80 lei/an (anul fiscal ZOZ1);
-U445 -|a51 lei(anul fiscal 2022),fa!5de50 lei/an(anut fiscal ZOZL);
- combinH - pentru persoanele care depun declaralii de impunere cu l5lime

lucru de '2 m = la 154 lei/an (anul fiscal 2022), fal6 de 150 lei/an (anul fiscal
2021);

- 4 m = la 257 Iei/an (anul fiscal 2OZZ), fa!5 de 250 lei/an (anul fiscal
202t);

- > 4 m = la 308 lei/an (anul fiscal 2022), fa!5 de 300 Iei/an (anul fiscal
202t);

- remorci peste 3,5 tone - la 103 lei/an (anul fiscal ZOZ2), falfl de 100
lei/an (anul fiscal 20ZL).

Punctul 4 Taxd anuald pentru vehicule lente, respectiv, tn cazul vehiculelor
lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilit5 in sum5 flx5 de 25 lei/an (anul fiscal
2022), fa!5 de 20 lei/an (anut fiscal ZO2t.

Proiectul de hotHr6re va .fi repartizat la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite 9iTaxe Locale, respectiv Domnului AcozMULEsEI RADU - inspector superior in cadrul
acestui seruiciu, care urmeazH sE intocmeasc5 rapoftul de specialitate 9i s5-l depun5 pAnH la
data 9 decembrie 2020,

.. Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul Neam!
c6reia ii va fi inaintat acest proiect de hot5rire in vederea dezbaterii 9i iniocmirii avizului
consultativ este,,comisia de ActivitSli Economico-FinanciarH,,.

PRIMA&
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PRIMARIA TIBUCANI
IMPOZITE gr TAXE ALOCALE
Nr. 8294 din 9 decembrie 2019

RAPORT
cu privire la Proiectul de hotdr6re privind nivelurile pentru valorile

impozabile, impozitele 9i taxele locale 9i atte taxe asimiraie icesioii, p.".r,
9i amenzile apricabire in anur fiscar zoi2 pe raza comunei TIBUSANI, juaepl

NEAMT, inregistrat sub Nr. 91 din 7 decembrie 2ozl.

ACOZMULESEI RADU, inspector seprerior in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Jibucani, judelul Neam!;

VEzSnd Proiectul de hot5rAre privind nivelurile pentru valorile impozabile,
impozitele gi taxele locale 9i alte taxe asimilate acestora, precum 9i amenzile aplicabile in
anul fiscal 2022 pe raza comunei ]IBUCANI, judelul NEAMT, inregistrat sub Nr. 91 din
07't2.7021, iniliat de Domnul primar, IOAN RUSU, proiect de hotEr6re insolit 9i de
Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de intocmit de Domnul primar, IOAN 1LSU
9i inregistrat sub Nr. 8252 din 7 decembrie 202!, prin care se arat5 cH, este necesar5
cregterea veniturilor la bugetul local, inclusiv prin incasarea de impozite, taxe locale 9ialte taxe asimilate acestora, precum 9i amenzi, am procedat la indexarea 9i actualizarea
acestora pentru anul2022, pe baza ratei inflaliei cu 2,60/o, aplicabilE in anul fiscal2OZZ,
pe raza comunei flBuAMltjudelul NEAMT.

Lu6nd act de noua propunere a domnului primar, anume aceea de instituirea unui
nou tarif 9i anume
buldoexcavatorul, pentru care urmeazi a se percepe r50 rei,ord, dera Anexa
Nr. 6, intitulatS TAXE spEcrALE gr ALTE TAXE LocALE,la pct. 5 - Tarife rocale
speciale - subdiviziun ea 5.7 ;

Avand in vedere prevederire regare apricabire in materie;
Analiz6nd propunerea-domnului primar cu privier la Alte modific5ri suruenite sicare s.9 vor aplica in anul fiscal 2022, in comparalie cu anul anul fiscal zoii;i;-.;

vizeazd urm5toarele anexer I rvvvr -var
Anexa Nr. 4 punctul III, intitulat r$a 4ENTRU ELTBERAREA

AUTORIZATTILOR PENTRU DESFil1URAREA UNOR ACTIVIrtTI, TCSPCCI1V, AI;N.
(2), se modiflc5 9i va avea urm5torul cuprins: '' --

"(2)Taxele pentru eliberarea atestatului de produc5tor, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de cHtre
consiliile locale gi sunt de 45 lei, inclusiv,,.

- Anexa Nr, 6- - capitolul r, intitulat rAxE spEcrALE gr ALTE TA)GLoCALE, punctul 2 referitor la Cuantumul taxei pentru nruntur.. Serviciului Voluntar
Pentru Situatii de Urgen!5, se va modifica astfel:-pentrupersoanelefiziceestede@(anulfiscal2o22),
fa!5 de 10 lei/an/gosood5rie lanut fiscat ZOZ[J---

- pentru persoanele juridice este de 2o lei/an (anul flscal 2022), fa!5 de lQlei/an (anul fiscat 2O2t).
Punctul 4 Taxd publicitate Legea nr. t7/2o14, se va modifica la 25 lei(anulfiscal2022),ru'B9.20lei/an1anulriscal2o2t),-_-,--

Punctul 5 Tarife locate speciale:



- subpunctul 5.5' - certificat de atestare fiscalH/registrul agricol , se va modifica la
8 lei (anul fiscal 2022), fa!5 de T leilan (anul fiscal ZOit);

- subpunctul 5.6. ' eliberare certificat de stare material6, se va modifica la 15 lei
(anul fiscal 2022), fa!5 de t0 lei/an (anul fiscal ZOZL);

- subpunctul 5'8. - pentru desfacerea produselor ce fac obiectul comerlului in
piele, tArguri, oboare, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcdri sau in
alte locuri stabilite pentru anul 2022 se indexeazE, astfel, v6nz5toii ambulanli - !Qleilzi (anul fiscal 20ZZ), fat5 de 10 lei/an (anul fiscal ZOZt)i

- subpunctul 5,10. - Taxe pentru activitatea de stare civild, se vor modifica
asttel: la 15 Iei (anul fiscal z0z2), fa!5 de l0lei/an (anul fiscal zozt)l

5.10.1, Taxa pentru oflcierea cSs5torieiin zilele nelucr5toare 1i6mU5ta, duminica
5i sErb5torile legale) - la 80 lei (anul fiscal 2022), falE de TOlei/an (anul fiscal
2021);
5.10.2. TaxE pentru incheierea cEsStoriei inainte de expirarea termenului de 10
zile stabilit prin lege - la 120 lei (anul fiscal 2022), fa!5 de 120 lei/an (anul
fiscal 2021);
5,10.3. Taxa pentru eliberarea la cerere a formularului Cerere pentru deschiderea
procedurii succesorale - la 35 lei (anul fiscal 2022), fal6 de 30 lei/an (anul
fiscal 2021);
5.10.4. Taxa pentru oficierea c5s6toriei in alt loc dec6t sediul Compartimentului
de Stare Civil5 la 150 tei (anul fiscal 2022), fa!5 de 120 lei/an (anul fiscal
2021).

- U850 - la 205 lei (anul fiscal 2022), fa!5 de 200 lei/an (anul fiscal ZOZL);
- U650 - la 82 lei (anul fiscal 2022), fatS de 80 lei/an (anul fiscal ZOZL);
- U445 - la 51 lei (anul fiscal 2022), fa!5 de 50 tei/an (anul fiscal ZOZLI;- combin5 - pentru persoanele care depun declaralii-de impunere cu

lStime lucru de :2 m = la 154 lei/an (anul fiscal 2Oz2), fi;e Oe rbO leilan
(anul fiscal 202t);

' 4 m = la 257 lei/an (anul fiscal 2022), fa!5 de 250 lei/an (anul
fiscal 2021);

- > 4 m = la 308 lei/an (anul fiscal 2022), falE de 300 lei/an (anul
fiscal 2021);

- remorci peste 3,5 tone - la 103 Iei/an (anul fiscal zo2z), fal| de
100 lei/an (anul fiscat ZIZL).

Punctul 4 Taxd anuald pentru vehicule lente, respectiv, tn cazul vehiculelor
lente, taxa pentru oricare tip de vehicul este stabilit5 in sum5 Rx* Oe 25 lei/an (anul
fiscal 2022), falE de 20 lei/an (anul fiscal ZOZL,

apreciem cd aceastea se justific5, proiectul de hot5rdre intrunind conditiile
prev5zute de lege pentru adoptarea unei hot5rAri de consiliu in acest sens.


