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                                          P R O I E CT    D E   H O T Ă R Â R E  

         privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a altot taxe asimilate 
acestora și a amenzilor pentru anul fiscal 2022 

 
 

 
     Având în vedere: 

-referatul   nr.   12439/05.11.2021   al   Biroului   economic    prin   care   se      
propune stabilirea şi modalitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, a altor 
taxe asimilate acestora şi a amenzilor pentru anul fiscal 2022;  

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -prevederile art.5 alin.1 lit.a),  art.16  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 -cu respectarea prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 
  În temeiul art.129 alin.2, lit. b), alin. 4 lit. c) și art.196 alin.1 lit.a)  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

                Art.1. (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate 

acestora și amenzile pentru anul fiscal 2022 , după cum urmează: 
                         (2)Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul 
cuprinzând impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum și 
amenzile  pentru anul 2022, cuprinse în Anexele I - XIII, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
                             (3)Pentru anul 2022 nivelul impozitului/taxei pe clădiri se 

indexează cu rata inflației de    2,6 % pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit în 

conformitate cu Anexa nr. 1 

                       (4) Cota de impozitare prevazuta la  art. 457,   alin.(1)   din   Legea  

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice se 

stabileşte la 0,1% şi zona în care este amplasată clădirea cu coeficientul de corecţie 

corespunzător, conform Anexei nr.II. 

                               (5) Cota  de  impozitare  prevăzută  la  art. 458  alin.  (1)   din   
Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 



pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 
0,5% asupra valorii impozabile a clădirii care poate fi: 

(a) valoarea rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de un evaluator  
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la Biroul economic - 
încasări venituri până la primul termen de plată din anul de referinţă; 
  (b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
  (c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul 
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

            (6) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
   (7) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 
prevederilor alin.(2), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra 
valorii impozabile determinate conform art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (8) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul 
terminării acesteia, dupa cum urmează: 
                       (a) cu 50% pentru clădirea care are o valoare de vechime de peste 
100 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
             (b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime între 50 de ani şi 100 
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
             (c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani 
şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
               (9) Cota de impozitare prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru 
clădirile rezidenţiale, aflate în proprietatea  sau deţinute de persoanele juridice se 
stabileşte la 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii. 
    (10) Cota de impozitare prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru 
clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor juridice se stabileşte la 
1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. 
     (11) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, utilizate pentru activităţi în domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
      (12) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă 
a clădirilor aflate în propritatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie 
a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
  (a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
  (b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 
vigoare la data evaluării; 
  (c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 
construite în cursul anului fiscal anterior; 
  (d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă 
dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
  (e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing 
financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evauator 
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurile aflate în vigoare la 
data evaluării; 



   (f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, 
valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă după 
caz. 
   (13) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani 
pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 
evaluării, depus la Biroul economic - încasări venituri până la primul termen de plată 
din anul de referinţă. 
   (14) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă cota impozitului/taxei 
pe clădiri este de 5%. 
   (15) Pentru anul 2022, conform art.453 lit.(g) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se 
stabileşte nomenclatorul stradal pentru oraşul Făget conform Anexei nr.III. 
   (16) Pentru anul 2021, nivelul impozitului/taxei pe teren se 
indexează cu rata inflaţiei de 3,8% pentru anul 2019, noul cuantum fiind stabilit în 
conformitate cu Anexa nr.IV şi Anexa nr.V. 
   (17) Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) şi 
art.472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare se stabileşte pentru contribuabilii, persoane fizice şi juridice, 
care achită cu anticipaţie până la 31 martie 2021, după cum urmează: 
   (a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%; 
   (b) în cazul impozitului pe teren, la 10%; 
   (c) în cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10%. 
    (18) Pentru anul 2021, nivelul impozitului pe mijloace de 
transport se indexează cu rata inflaţiei de 3,8% pentru anul 2020, noul cuantum fiind 
stabilit în conformitate cu Anexa nr.VI. 
   (19) Impozitul anual pe clădiri, pe teren şi pe mijloace de 
transport, datorat bugetului local al oraşului Făget de către contribuabili, persoane 
fizice sau juridice, de până la 50 de lei, inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată, respectiv 31 martie. Suma de 50 de lei se referă la impozitul pe 
clădiri, pe teren şi pe mijloace de transport cumulat. 
   (20) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul 
pe mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
   (21)  În cazul în care termenul de plată a oricăror impozite şi taxe 
locale expiră într-o zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau cand serviciul 
este suspendat, în condiţiile legii, plata se consideră în termen dacă este efectuată 
până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. 
   (22) Pentru anul 2022, nivelul taxelor pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se indexează cu rata inflaţiei de 2,6% pentru 
anul 2020, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu Anexa nr.VII.  
   (23) Pentru anul 2022, nivelul taxei pentru folosirea mijloacelor 
de reclamă şi publicitate, precum şi a impozitelor pe spectacole se indexează cu rata 
inflaţiei de 2,6% pentru anul 2019, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu 
Anexa nr.VIII. 
   (24) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se declară şi 
se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, 



lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru  care a intrat în vigoare 
contractul de prestări servicii de reclamă şi publicitate; 
  (24) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj 
în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor 
când acestea fac reclamă unor activităţi economice; 
  (25) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică 
unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte 
persoane, în acest caz taxa prevăzută la art.477 din Legea nr.227/2015 privind 
Copdul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare fiind plătită de această ultimă 
persoană. 
  (26) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se 
datorează pentru afişaje, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate aflate 
în interiorul clădirilor. 
  (27) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică 
pentru panourile de indentificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau 
marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţională. 
  (27) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate pentru afişajul efectuat pe mijlocul de transport care nu sunt destinate, prin 
construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 
  (28) Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la 
plata impozitului pe spectacole. 
  (29) Pentru anul 2022, nivelul taxelor speciale se indexează cu rata 
inflaţiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu 
Anexa nr.X. 
  (30) Pentru anul 2022, tarifele minime de bază lunare pentru închirierea 
sau concesiunea spaţiilor din imobilele proprietatea publică sau privată a oraşului 
Făget, tarifele minime de concesionare a terenurilor din proprietatea publică a 
oraşului Făget pentru realizarea lucrărilor de construcţii se indexează cu rata inflaţiei 
de 2,6 % pentru anul 2021, noul cuantum fiind stabilit în conformitate cu Anexa nr.XI. 
La tarifele de bază pentru chirii se aplică coeficientul de zonare şi tariful minim de 
bază lunar al chiriei /mp.  
   (31)Pentru anul 2022, taxele încasate de Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţa a Persoanelor se stabileşte în conformitate cu Anexa nr.IX. 
   (32) Nu se datorează impozitul/taxa pe clădiri prevăzute la art.456 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi 
enumerate în Anexa nr.I, pentru persoanele fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) 
lit.a) -x) şi alin. (2) lit.a) - d), j) si s). 
  (33) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit.r), s)  t) şi alin. (2) lit. j): 
    (a) scutirea se acordă integral pentru clădirea aflată în 
proprietatea persoanelor prevăzute la alin.(1) lit.r), deţinute în comun cu soţul sau 
soţia. În situaţia în care o cotă-parte din cladire aparţine unor terţi, scutirea nu se 
acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
    (b) scutirea se acordă pentru clădirea de domiciliu aflată în 
proprietatea persoanelor prevăzute la alin.(1) lit s) şi t), deţinute în comun cu soţul 
sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădire aparţine unor terţi, scutirea nu se 
acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
    (c) scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu 
şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
alin.(2) lit.j) 



   (34) Scutirea de la plata impozitului pe clădire, stabilită conform 
alin.(1) lit.t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana 
depune documentele justificative.   
               (35) Nu se datorează impozitul/taxa pe teren prevăzute la 
art.464 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare şi enumerate în Anexa nr.IV şi Anexa nr.V, pentru persoanele fizice şi 
juridice prevăzute la alin. (1) lit.a) - y) şi alin. (2) lit.a) - d), j) si s). 
   (36) În cazul scutirilor prevăzute la aliniatul (1) lit.r), s) si t) si 
alin.(2) lit.h): 
  (a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea 
peroanelor prevăzute la alin.(1) lit.r), deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia 
în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-
parte deţinută de aceşti terţi; 
  (b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate 
în proprietatea persoanelor prevăzute la alin.(1) lit s) si t), deţinut în comun cu soţul 
sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, 
scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
  (c) scutirea se acordă pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu 
şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
alin.(2) lit.h). 
   (37) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită 
conform alin.1 lit.t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificative. 
   (38) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport, 
prevăzute la art.469 din Legea nr.227/2017 privnd Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi enumerate în Anexa nr.VIII, pentru persoanele fizice şi 
juridice prevăzute la alin. (1) lit.a) -p). 
   (39) Scutirile prevăzute la alin.(1) lit.a) - d) se acordă integral 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea 
persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În 
situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport 
aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
   (40) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, 
stabilită conform alin.(1) lit.b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei 
în care persoana depune documentele justificative. 
   (41) Se aprobă reducerea impozitului cu 50%, în cazul 
mijloacelor de transport hibride. 
             (42) Pentru anul 2022,  se stabileşte la 40 lei plafonul 
creanţelor fiscale restante, aflate în soldul rolurilor nominale unice la data de 
31.12.2021 şi neachitate până la data de 01.01.2022, creanţe ce vor fi anulate. 
                        (43) Nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor prevăzute la art.475 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi enumerate în Anexa nr.VII pentru 
categoriile prevăzute la Art.476.   
                    (44) Având în vedere capitolul XI art.493, din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nerespectarea 
prevederilor titlului IX privind impozitele şi taxele locale atrage după sine o serie de 
sancţiuni, cităm: 



   ,,[1]Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage 
răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 
   [2] Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost 
săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
    a] depunerea peste termene a declaraţiilor de impunere 
prevăzute la art.461 alin.(2), (6), (7), alin.(10) lit.c), alin.(12) şi (13), art.466 alin. (2), 
(5), alin.(7) lit. c), alin. (9) si (10), art.471 alin.(2), (4), (5) si alin.(6) lit.b) şi c), alin., 
art.474 alin.(7) lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) şi art.483 alin.(2); 
    b] nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la 
art.461 alin.(2), (6), (7), alin.(10) lit. c), alin.(12) şi (13), art.466 alin. (2), (5) şi alin.(7) 
lit. c), alin.(9) şi (10), art.471 alin.(2), (4), (5) şi alin. (6) lit.b) şi c), art.474 alin. (7) 
lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) şi art.483 alin. (2); 
   [3] Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 77 lei la 307 lei, iar la cele de la alin. (2) lit.b) cu amendă de la 307 lei 
la 766 lei; 
   [4] Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contravenţie şi se  sacţionează cu amendă de la 357 lei la 
1.737 lei; 
   [5] În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3) 1şi (4) 2 se majorează cu 300%. 
   [6] Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de 
către primari şi persoanele împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice 
locale. 
   [7] Limitele amenzilor prevăzute la alin.(3) si (4) se actualizează 
prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 
   [8] Contravenţiile prevăzute în prezentul capitol li se aplică 
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventţilor, 
cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în 
termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumatate 
din minimul amenzii. 
  Art.2- Se aproba Nomenclatorul stradal pentru orasul Faget si 

localitatile  arondate. 
                        Art.3-(1) Cuantumul  impozitelor  şi  taxelor  locale stabilite prin 

hotărâre se aplică începand cu data de 01.01.2022 
          (2) Anexele I-XIII se aprobă şi fac parte din prezenta hotărâre. 

                      Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează biroul 
economic. 

Art.5.-Prezenta hotărâre se comunică: 
     -dosar hotărâri, 
     -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 
     -biroului economic, 
     -primar, 
     -afişaj. 

 
      INIȚIATORUL PROIECTULUI 
           PRIMAR 
 
Nr.7573/104/05.11.2021 



PRIMARUL ORAŞULUI FĂGET 

Nr.9768/105/05.11.2021 
 
 
 
 
 
                                          REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, a altot taxe asimilate acestora și a amenzilor pentru anul 

fiscal 2022 
 
 

  

  Având în vedere : 
 

-referatul   nr.   12439/05.11.2021   al   Biroului   economic    prin   care   se      
propune stabilirea şi modalitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, a altor 
taxe asimilate acestora şi a amenzilor pentru anul fiscal 2022;  

-proiectul de hotărâre al primarului Oraşului Făget şi avizul comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local; 
 -titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -prevederile art.5 alin.1 lit.a),  art.16  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 -cu respectarea prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

 
 
 
 
 
       Potrivit prevederilor art.136 alin. 1, 2, şi 8 lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
               Depun spre dezbatere Consiliului local al oraşului Făget 
proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
a altot taxe asimilate acestora și a amenzilor pentru anul fiscal 2022 
 
 

 

 
                                                                         PRIMAR 
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REFERAT  

pentru proiectul de hotarare privind stabilirea si modalitatea de stabilire 

 a impozitelor si taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora 

 si a amenzilor pentru anul fiscal 2022 

 

 Potrivit prevederilor art.16 si art.20 din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile 

administratiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor si 

taxelor locale, in conditiile legii, stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si 

incasarea impozitelor si taxelor locale, precum si a oricaror alte venituri ale 

unitatilor administrativ-teritoriale fiind efectuate prin compartimente propri de 

specialitate, in conditiile legii. 

 In Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare sunt prezentate impozitele si taxele locale asa cum au 

fost stabilite de catre legiuitor. In algoritmul de  calcul, anumite valori au fost 

stabilite prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate intre anumite cote 

procentuale, Consiliilor Locale revenindu-le rolul de a stabili valori intre 

limitele prevazute de lege. 

 Avand in vedere prevederile HCL nr.43/30.06.2020 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021, cu modificarile ulterioare si 

de datele publicate pe siturile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si 

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei referitor la rata 

inflatiei pentru anul fiscal anterior, in anexele nr.I-XII la proiectul de hotarare au 

fost prezentate sumele indexate cu rata inflatiei pentru anul 2020, respectiv 

2,6% a nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe 

asimilate acestora, amenzilor prevazute de Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la valorile stabilite pentru anul 

fiscal 2021. 

 Tinand cont de prevederile art.491 alin.(1^1) au fost exceptate sumele 

prevazute in tabelul prevazut la art.470 alin. () si alin. (6), care se indexeaza 



anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi 

lucratoare a lunii octobrie a fiecarui an publicata in Jurnalul Uniunii Europene si 

de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la 

vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

 

 Mentionam  ca, anual la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal urmator, s-a avut in vedere legislatia in vigoare si Hotararea Consiliului 

Judetean privind taxele judetene pentru anul fiscal urmator. 

 Pentru anul fiscal 2022, impozitele si taxele locale sunt stabilite in sume 

fixe, conform Anexelor I - XIII. 

 I. Pentru anul 2022, nivelul impozitului/taxei pe cladiri se indexeaza cu 

rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in 

conformitate cu Anexa nr.I. 

 II. (1) Cota de impozitare prevazuta la art.457, alin.(1) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor 

fizice se stabilesta la 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii, valoare ce se va 

ajusta in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea cu 

coeficientul de corectie corespunzator, conform Anexei nr.II. 

 (2) Cota de impozitare prevazuta la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru cladirile 

nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la 0,5% 

asupra valorii impozabile a cladirii care poate fi: 

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal 

pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii 

raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta, acesta 

produce efecte incepandcu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator; 

b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, 

construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinta. In situatia in care nu este precizata valoarea, se utilizeaza ultima 

valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal. 

(3) Art.458 alin.(3) – Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea 

persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a 

cladirii. 
(4) Art.458 alin.(4) – In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiale, nu 

poate fi calculata conform prevederilor Art.458 alin.(1), impozitul se calculeaza 

prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform 

Art.457, din noul Cod Fiscal.  



(5) Art.459 alin.(1) - In cazul cladirilor cu destinatie mixta flate in 

proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea: 

a) impozitul calculat pentru suprafata fosita in scop rezidentia conform 

Art.457; 

b) impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, 

indicate prin declaratie pe proprie raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu 

utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea 

economica, prin aplicarea cotei stabilite conform Art.458 asupra valorii 

impozabile stabilite conform Art.457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin 

depunerea documentelor prevazute la Art.458 alin.(1). 

(6) Art.459 alin.(2) - In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un 

domiciliul fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, impozitul 

se calculeaza conform Art.457. 

(7) Art.459 alin.(3) - In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand 

proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential, 

potrivit alin.(1) lit.b), impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 

0,3% asupra valorii impozabile determinate conform Art.457. 

 (5) Valoarea impozabila a cladirii, se reduce in functie de anul terminarii 

acesteia, dupa cum urmeaza: 

 (a) cu 50% pentru cladirea care are o valoare de vechime de peste 100 de 

ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 

 (b) cu 30% pentru cladirea care are o vechime intre 50 de ani si 100 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 

 (c) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 

50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

 III. (1) Cota de impozitare prevazuta la art.460 alin.(1) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru cladirile rezidentiale, aflate in proprietatea  sau detinute de persoanelor 

juridice se stabileste la 0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii. 

 (2) Cota de impozitare prevazuta la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare pentru cladirile 

nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor juridice se stabileste la 1,3% 

asupra valorii impozabile a cladirii. 

 (3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 

juridice, utilizate pentru activitati in domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri 

se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 

cladirii. 

 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a 

cladirilor aflate in propritatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 

decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si 

poate fi: 

 (a) ultima valoare impozabila inregistrate in evidentele organului fiscal; 



 (b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare 

la data evaluarii; 

 (c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, 

construite in cursul anului fiscal anterior; 

 (d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul 

de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior; 

 (e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing 

financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evauator 

autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurile aflate in vigoare 

la data evaluarii; 

 (f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea 

inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesinarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

 (5) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza 

unui raport de evauare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data 

evaluarii, depus la Biroul economic - incasari venituri pana la primul termen de 

platadin anul de referinta. 

 (6) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea 

impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota 

impozitului/taxei pe cladiri este de 5%. 

 IV. Pentru anul 2022, conform art.453 lit.(g) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste 

nomenclatorul stradal pentru orasul Faget conform Anexei nr.III. 

 V. Pentru anul 2022, nivelul impozitului/taxei pe teren se indexeaza cu 

rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in 

conformitate cu Anexa nr.IV si Anexa nr.V. 

 VI. Bonificatia prevazuta la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) si art.472 

alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare se stabileste pentru contribuabilii, persoane fizice si 

juridice, care achita cu anticipatie pana la 31 martie 2022, dupa cum urmeaza: 

 (a) in cazul impozitului pe cladiri, la 10%; 

 (b) in cazul impozitului pe teren, la 10%; 

 (c) in cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10%. 

 VII. Pentru anul 2022, nivelul impozitului pe mijloace de transport se 

indexeaza cu rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit 

in conformitate cu Anexa nr.VI. 

 VIII. (1) Impozitul anual pe cladiri, pe teren si pe mijloace de transport, 

datorat bugetului local al orasului Faget de catre contribuabili, persoane fizice 

sau juridice, de pana la 50 de lei, inclusiv, se plateste integral pana la primul 

termen de plata, respectiv 31 martie. Suma de 50 de lei se refera la impozitul pe 

cladiri, pe teren si pe mijloace de transport cumulat. 



 (2) Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe 

mijloace de transport se paltesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 

martie si 30 septembrie, inclusiv. 

 (3) In cazul in care termenul de plata a oricaror impozite si taxe locale 

expira intr-o zi de sarbatoare legala, de repaus   saptamanal sau cand serviciul 

este suspendat, in conditiile legii, plata se considera in termen daca este 

efectuata pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. 

 IX. Pentru anul 2022, nivelul texelor pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor si autorizatiilor se indexeaza cu rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2020, 

noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu Anexa nr.VII.  

 X.(1) Pentru anul 2022, nivelul taxei pentru folosirea mijloacelor de 

reclama si publicitate, precum si a impozitelor pe spectacole se indexeaza cu 

rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in 

conformitate cu Anexa nr.VIII. 

 (2) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se declara si se plateste 

de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, 

pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru  care a intrat in vigoare 

contractul de prestari servicii de reclama si publicitate; 

 XI.(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj 

in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia 

cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice; 

 (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica unei 

persoane care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte 

persoane, in acest caz taxa prevazuta la art.477 din Legea nr.227/2015 privind 

Copdul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare fiind platita de aceasta 

ultima persoana. 

 (3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza 

pentru afisaje, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate aflate in 

interiorul cladirilor. 

 (4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru 

panourile de indentificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau 

marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si 

educationala. 

 (5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si 

publicitate pentru afisajul efectuat pe mijlocul de transport care nu sunt 

destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate. 

 XII. Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata 

impozitului pe spectacole. 

 XIII. Pentru anul 2022, nivelul taxelor speciale se indexeaza cu rata 

inflatiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in conformitate cu 

Anexa nr.X. 

 XIV. Pentru anul 2022, tarifele minime de baza lunare pentru inchirierea 

sau concesiunea spatiilor din imobilele proprietatea publica sau privata a 



orasului Faget, tarifele minime de concesionare a terenurilor din proprietatea 

publica a orasului Faget pentru realizarea lucrarilor de constructii se indexeaza 

cu rata inflatiei de 2,6% pentru anul 2020, noul cuantum fiind stabilit in 

conformitate cu Anexa nr.XI. La tarifele de baza pentru chirii se aplica 

coeficientul de zonare si tariful minim de baza lunar al chiriei /mp.  

 XV. Pentru anul 2022, taxele incasate de Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenta a Persoanelor se stabileste in conformitate cu Anexa nr.IX. 

 XVI. (1) Nu se datoreaza impozitul/taxa pe cladiri prevazute la art.456 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare si enumerate in Anexa nr.I, pentru persoanele fizice si juridice 

prevazute la alin. (1) lit.a) -x) si alin. (2) lit.a) - d), j) si s). 

 (2) In cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit.r), s)  t) si alin. (2) lit. j): 

 (a) scutirea se acorda integral pentru cladirea aflat in proprietatea 

persoanelor prevazute la alin.(1) lit.r), detinute in comun cu sotul sau sotia. In 

situatia in care o cota-parte din cladire apartine unor terti, scutirea nu se acorda 

pentru cota-parte detinuta de acesti terti; 

 (b) scutirea se acorda pentru cladirea de domiciliu aflata in proprietatea 

persoanelor prevazute la alin.(1) lit s) si t), detinute in comun cu sotul sau sotia,. 

In situatia in care o cota-parte din cladire apartine unor terti, scutirea nu se 

acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti; 

 (c) scutirea se acorda pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte 

cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la alin.(2) 

lit.j) 

 (3) Scutirea de la plata impozitului pe cladire, stabilita conform alin.(1) 

lit.t), se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana 

depune decomentele justificative.   

 (4) Nu se datoreaza impozitul/taxa pe cladiri prevazute la art.456 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare si enumerate in Anexa nr.I, pentru persoanele fizice si juridice 

prevazute la alin. (1) lit.a) -x), alin. (2) lit.a) - d), j) si s) si alin.(4). 

 - Impozitul pe cladiri aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice 

care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 

180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce 

cu 50 %. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita 

aceasta conditie. 

 XVII. (1) Nu se datoreaza impozitul/taxa pe teren prevazute la art.464 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare si enumerate in Anexa nr.IV si Anexa nr.V, pentru persoanele fizice si 

juridice prevazute la alin. (1) lit.a) - y) si alin. (2) lit.a) - d), j) si s). 

 (2) In cazul scutirilor prevazute la aliniatul (1) lit.r), s) si t) si alin.(2) 

lit.h): 

 (a) scutirea se acorda integral pentru terenurile aflate in proprietatea 

peroanelor prevazute la alin.(1) lit.r), detinute in comun cu sotul sau sotia. In 



situatia in care o cota-parte din teren apartine unor terti, scutirea nu se acorda 

pentru cota-parte detinuta de acesti terti; 

 (b) scutirea se acorda pentru terenul aferent cladirii de domiciliu aflate in 

proprietatea persoanelor prevazute la alin.(1) lit s) si t), detinut in comun cu 

sotul sau sotia,. In situatia in care o cota-parte din terenul respectiv apartine unor 

terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de acesti terti. 

 (c) scutirea se acorda pentru terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau 

alte cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la 

alin.(2) lit.h). 

 (3) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilita conform alin.1 

lit.t), se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana 

depune decomentele justificative.  

 (4) Nu se datoreaza impozitul/taxa pe teren prevazute la art.44 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si 

enumerate in Anexa nr.I, pentru persoanele fizice si juridice prevazute la alin. 

(1) lit.a) -x), alin. (2) lit.a) - d), j) si s) si alin.(4). 

 - Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si 

juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de 

cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se 

reduce cu 50 %. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este 

indeplinita aceasta conditie. 

 XVIII.(1) Nu se datoreaza impozitul pe mijloacele de transport, prevazute 

la art.469 din Legea nr.227/2017 privnd Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare si enumerate in Anexa nr.VIII, pentru persoanele fizice si 

juridice prevazute la alin. (1) lit.a) -p). 

 (2) Scutirile prevazute la alin.(1) lit.a) - d) se acorda integral pentru un 

singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat in proprietatea 

persoanelor mentionate la aceste litere, detinute in comun cu sotul sau sotia. In 

situatia in care o cota-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de 

transport apartine unor terti, scutirea nu se acorda pentru cota-parte detinuta de 

acesti terti. 

 (3) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilita 

conform alin.(1) lit.b), se aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in 

care persoana depune documentele justificative. 

 (4) Se aproba reducerea impozitului cu 50%, in cazul mijloacelor de 

transport hibride. 

 XIX. Pentru anul 2022, se stabileste la 40 lei plafonul creantelor fiscale 

restante, aflate in soldul rolurilor nominale unice la data de 31.12.2021 si 

neachitate pana la data de 01.01.2022, creante ce vor fi anulate. 

 XX. Nu se datoreaza taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 

autorizatiilor prevazute la art.475 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare si enumerate in Anexa nr.VII pentru 

categoriile prevazute la Art.476. 



 XXI. Avand in vedere capitolul XI art.493, din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nerespectarea 

prevederilor titlului IX privind impozitele si taxele locale atrage dupa sine o 

serie de sanctiuni, citam: 

 ,,[1]Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea 

disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 

 [2] Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in 

astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni: 

 a] depunerea peste termene a declaratiilor de impunere prevazute la 

art.461 alin.(2), (6), (7), alin.(10) lit.c), alin.(12) si (13), art.466 alin. (2), (5), 

alin.(7) lit. c), alin. (9) si (10), art.471 alin.(2), (4), (5) si alin.(6) lit.b) si c), alin., 

art.474 alin.(7) lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) si art.483 alin.(2); 

 b] nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art.461 alin.(2), (6), 

(7), alin.(10) lit. c), alin.(12) si (13), art.466 alin. (2), (5) si alin.(7) lit. c), 

alin.(9) si (10), art.471 alin.(2), (4), (5) si alin. (6) lit.b) si c), art.474 alin. (7) 

lit.c), alin.(11), art.478 alin.(5) si art.483 alin. (2); 

 [3] Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de 

la 79 lei la 315 lei, iar la cele de la alin. (2) lit.b) cu amenda de la 315 lei la 786 

lei; 

 [4] Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, 

evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contraventie si sactioneaza cu amenda de 366 lei la 1.782 

lei; 

 [5] In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor 

prevazute la alin. (3) 1si (4) 2 se majoreaza cu 300%. 

 [6] Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre 

primari si persoanele imputernicite din cadrul autoritatii administratiei publice 

locale. 

 [7] Limitele amenzilor prevazute la alin.(3) si (4) se actualizeaza prin 

hotarare a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 

 [8] Contraventiile prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile 

Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau 

in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, 

jumatate din minimul amenzii. 

         VIZAT,                         Intocmit, 

   SEF BIROU ECONOMIC                     insp.Anisoara Papay 

            ec.Delia Groza                                               

         insp.Oana Lazar 

           

         insp.Camelia Tiucra 
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