
ROMANIA
]UDEIUL NEAMT

coNsrLIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCAT{I

PROIECT DE HOTiRARE
privind comptetarea Punctutui 7 - Taxd de habibt al Capitolului f i itulat

"TAXE SPECALE 5I ALTE TAXE LOALE din Anexa ttn 6 la llotlrarca
consitiutui Loal at @munei libucani. iudetul eamt r. 91 din 29 deembrie
2027 "privind nivelurite pentru uatorile impozabile, imryible ti Exele locale

,i atE bxe asimitab acestora, precum 9i amenzile apliabile in anul frsl
2022 pe nza comunei fIBatCAItI, iudelul IfEAMfi inrcgistnt sub n 2 din 6

ianuaie m22

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, iudetul Neam!;
Luend in considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeanS a autonomiei

locale, adoptatE la Strasbourg la 15 octombrie 1985 9i ratiflca$ prin Legea nr.

199911997,
Cu respectarea prevederilor din Tltlul IX din Legea nr. 22712015 privind Codul

fiscal - Articolul 484;
tn temeiul dispoziliitor art. 139 alin. (3) lit c) din Ordonanla de Urgeni5 a

cuvernului Romeniei Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art. I. Se completeaz5 punctul 1 - Tax5 de habitat al Capitolului I intitulat
" T/lxE SPECIALE 5I ALTE TAXE LOCALE'din Anexa Nr. 6 la HoHrarea Consiliului
Local al comunei lrbucani, judelul Neam! Nr,91 din 29 decembrie 2021 "privind
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 9i taxele locale 9i alte taxe asimilate

acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2022 pe raza comunei TIBUCANI,
judelul NEAI4J", astfel:

La punctul 1, se introduce alineatul (2), alineat ce va avea urmEtorul cuprins:

"(2) Taxa special; de salubrizare pentru anul 2022:
- TaxE pentru utilizatori persoane fizice - 72 lei/pers./an;
- TaxH pentru utilizatori noncasnici - 660 lei/an;
- TaxA pentru 4 Parohii (1 Parohie - sat Davideni; 1 Parohie - sta -Ibucanii de Jos;

2 Parohii - sat Tibucani, dintre care: 1 Parohie stil nou 9i 1 Parohie - stil vechi)

9i 1 Schit - 240 lei/parohie/schivan.

AIL-IL Secretarul general al comunei va inainta 9i comunic! prezenta hotdrare
autoriGlilor 9i persoanelor interesate 9i-l va aduce la cunogtin!5 publici prin afigaj la

sediul instituliei.

INITIATOR
PRIMA&

Avizat pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,

JURIST

Redactat I p@et C Anbrosd
06.01_2022
oos. SEDItoi cotts. LoaL



ROMANIA
.ludetul Neamt
Primdria comunei Tibucani

PRIMAR

Nr. 119 din 6 ianuarie 2022
fel. I laxt 0233 I 293402
E-maili tibucani@nt,e-adm.ro

REFERAT DE APROBARE
al Proi&tal de ho66rc pivind comptetata panctului I - Taxd de habibt at

Capitolului I intitulat "TAXE SnECIALE gI AL|E TAXE LOCALE- din Aqexa Nn 6 ta
Hotlrlrca Consiliului Loal al @munei Tibaani, jadelul lt@m! Nr. 97 din 29

d&embrie 2O2l "privind nivelurite pentu uatorile impzabite, iipzible 9i Exele
loale gi al@ Caxe asimila@ aestora, pr*am ti ameozite apli@iite in anut fiscat

2022 pe raza comunei |IBUANI, iudelul EANT, inrcgistrat sub Nr. 2 din 6
ianuaie 2022

IOAMUSU, primarul comunei lbucani, judetul Neam!, in calitate de initiator al
acestui proiect de hotSrere;

Proiectul de hotir6re propus consiliului local spre adoptare se justificH din urm5toarele
considerente:

Tinand cont de necesitatea creFterii veniturilor la bugetul local, inclusiv prtn incasarea de
impozite, taxe locale 9i alte taxe asimilate acestora, precum 9i amenzi 9i av5nd in vedere
faptul cd la redactarea punctutui 1 - TaxE de habitat al Capitolului I intitutat ., f/XE
SPECIALE tI ALTE TAXE LOC,/|LE' din Anexa Nr. 6 la HotHrarea Consiliului Local at
comunei Tibucani, iudetul Neam! Nr. 91 din 29 decembrie 2021 '.privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum 9i
amenzile aplicablle in anul fiscal 2022 pe raza comunei TIBUCANI, judelul NEAMT,,, inclusiv
si la proiectului de hotirAre, a fost omis5 Taxa speciald de salubrizare pentru anul 2022,

.. _-- T_C19."9"! la completarea punctului 1 _ TaxE de habitat al Capitolului I jntitulat
" TAXE SPECIALE SI ALTE |AXE LOCALE,din Anexa Nr. 6 ta HCL Nr. 9i din 29 decembrie
2021, dup5 cum urmeazS;

Taxa speciali de salubrizare pentru anul 2022:

- Taxd pentru utilizatori persoane flzice - T2leilpelI,,lani- Taxd pentru utilizatori noncasnici - 660 lei/an;- TaxH pentru 4 parohii (1 parohie - sat Davidenj; 1 parohie _ sta lbucanii de Jos; 2
Parohii - sat lbucani, djntre care: 1 parohie stil nou 9i 1 parohie _ stil vechi) si 1
Schit - 240 lei/parohie/schiVan.

_ Proiectul de hottrere va fi repartizat la Serviciul Financiar-Contabilitate, Impozite 9iTaxe Locale, respediv Domnurui AcozMULEsEr RADU - inspector superior rn cadrur
acestui serviciu, care urmeaz5 s; intocmeasct raportul de specialitate,i s5_l depund pani la
data 6 ianuarie2022, ora 15,00.

.. Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tibucani, judelul Neamt
c;reia. ii va fi inaintat acest proiect de hot5rere in vederea aeiuit6iir: s]-iniocmirii arizurui
consultativ este,,Comisia de ActivitS!i Economico-Financiarb
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PRIMARIA TIBUCANI
IMPOZITE SI TAXE ALOCALE
Nr. 120 din 6 ianuarie 2022

RAPORT
cu privire la Proiectul de hot5rate privind comptetarea punctului 7 - Taxi de
habitat al Capitolului I intitulat "TAXE SqECIALE SI ALTE TAXE LOCALE. din

Anexa Nr,6la Hotdrerea Consiliului Local al comunei Tibucani, judetul lleamt
Nt 91 din 29 de.embrie 2021 "privind nivelurite peDtru vatorile impozabite,'

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestoral precum si amenzile
aplicabile in anul frscal 2022 pe razd comunei TIBUCAqLI/ judetul nlEAMTi

inregistrat sub Nt, 2 dit 6 ianuarie 2022

ACOZMULESEI RADU, inspedor seprerior in cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Tibucani, judelul NeamU

VEzand Proiectul de hotErere privind completarea punctului 1 - Taxt de habitat
al Capitolului I intitulat "TAXE S?ECIALE 5I ALTE TAXE LOCAIf-din Anexa Nr. 6 ta
Hot5rArea Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul Neam! Nr. 91 din 29 decembrie
2021 "privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 9i taxele locale 9i alte taxe
asimilate acestora, precum 9i amenzile aplicabile in anul fiscal 2022 pe raza comunei

fIBUAM, iudelul llEAMl't inregistrat sub Nr. 2 din 6 ianuarie 2022, initiat de
Domnul primar, IOAN RUSU, prolect de hot5r6re insotit 9i de Referatul de aprobare al
acestuia, intocmit de intocmit de Domnul primar, IOAN R0SU giinregistrat sub Nr, 119
din 6 ianuarie 2022, prin care se arat5 c5, cit5m:

. "lin6nd cont de necesitatea cresterii venituritor Ia bugetul local, incluslv prin
incasarea de impozite, taxe locale si alte taxe asimilate acestora, precum 9i amenzi 9i
avand rn vedere faptul c: la redactarea punctuluj 1 _ TaxE de habitat al Capitolului I
intitulat "TAXE SPECIALE 9I ALTE |AXE LO LE din Anexa Nr. 6 ta ilotErarea
Consiliului Local al comunei Tibucani, judetul Neamt Nr. 91 dln 29 decembrie 2021
"privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele 9i taxele locale 9i alte taxe
asimilate acestora, precum 9i amenzile aplicabile in anul fiscal 2022 pe raza comunei
TIBUCANI, judetul NEAMT", inclusiv 9i la proiectului de hotlrare, a fost omisi Taxa
specialS de salubrizare pentru anul 2022,

.. __ 1m qloledat la completarea punctului 1 - Taxt de habitat at Gpitotutui I intitulat
" TAXE SPECIALE 9I ALTE TAYE LOCALE, din Anexa Nr. 6 ta HaL Nr. 91 din 29
decembrie 2021, dup5 cum urmeazd:

Taxa specialt de salubrizare pentru anul 2022:- TaxS pentru utilizatori persoane fizice - 72lei/pes.lan;- TaxE pentru utilizatori noncasnici - 660 lei/an;
T?xE pentru 4 Parohii (1 parohle - sat Davideni; 1 parohie - sta Tibucanii de Jos;

2 Parohii - sat Ibucani, dintre care: 1 parohie stil nou 9i 1 parohie - stil vechi) 9i 1 Schit
- 240 lei/parohie/schit/an[...] ";

Analizand temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatEm ct
solicitarea Domnului Primar Rusu Ioan este legali 9i indreptitit:, actualE 9i oportuni,
fiind redacta$ cu respectarea prevederilor din Titlui lX din Legea nr. 227t)01; pnvind
Codul fiscal - Articolul 484.

Inspector superior,


