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PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 146/ 2021 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

 

 

 

Consiliul local al Municipiului Lupeni, 
Analizând Raportul de aprobare nr. 15.379/ 25 noiembrie 2021 prezentat de domnul Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni prin care inițiază proiectul 

de hotărâre privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2022;   

Având în vedere prevederile: 

- art. 7 al Legii nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată; 

- Titlului IX din Codul Fiscal (Legea nr. 227/ 2015); 

- Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- art. 30 al Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile: 

- art. I pct. 94 și 95 al O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal; 

- art. VI al Legii nr. 1/ 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

- O.U.G. nr. 18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

- O.U.G. nr. 80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru; 

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului local Lupeni  nr. 122/ 2003; 

În aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 36/ 2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. “c” şi art. 139 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1 – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, după cum urmează: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe, indexate conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al Municipiului Lupeni nr. 36/ 2021 privind indexarea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, sunt prezentate în anexa nr. 1. 

b) cota prevăzută la art. 457, alin. (1) se stabileşte la 0,08% ce se va aplica asupra valorii impozabile a clădirii în cazul calculului impozitului pe 
clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice; 

c) cota prevăzută la art. 458, alin. (1) se stabileşte la 0,2% ce se va aplica pentru calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 

persoanelor fizice; 

d) cota prevăzută la art. 460, alin. (1) se stabileşte la 0,08% ce se va aplica asupra valorii impozabile a clădirii în cazul calculului impozitului/ taxei 

pe clădirile rezidenţiale, aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice; 

e) cota prevăzută la art. 460, alin. (2) se stabileşte la 0,2% ce se va aplica asupra valorii impozabile a clădirii în cazul calculului impozitului/ taxei pe 
clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice; 

f) cota prevăzută la art. 477, alin. (5) se stabileşte la 1%  

g) cota prevăzută la art.481, alin. (2), lit. „a” se stabileşte la  1% 
h) cota prevăzută la art.481, alin. (2), lit. „b” se stabileşte la  1 % 

Art. 2 – Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie a impozitului datorat pentru întregul an, în cazul persoanelor fizice şi juridice se acordă 

următoarele bonificaţii:  
        a) în cazul impozitului pe clădiri         – 10 % (conform prevederilor art. 462 alin. (2) din Codul Fiscal); 

        b) în cazul impozitului pe teren          – 10 % (conform prevederilor art. 467 alin. (2) din Codul Fiscal); 

        c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport   – 10 % (conform prevederilor art. 472 alin. (2) din Codul Fiscal); 
        d) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% (conform prevederilor art. 470 alin. (3) din Codul Fiscal); 

Art. 3 – (1) Se acordă scutire de la plata impozitului/ taxei datorate pe clădiri în condiţiile articolului 456 alin. (2) lit. “c” şi “j”. 
(2) Se acordă scutire de la plata impozitului/ taxei datorate pe teren în condiţiile articolului 464 alin. (2) lit. “d” şi “h”. 

(3) Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/ taxei datorate în condițiile articolului 3 alin. (1) și alin. (2) al hotărârii este prezentată 

în anexa nr. 2.  
Art. 4 – Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a 

impozitului pe teren, pentru anul 2022, se are în vedere delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului local Lupeni nr. 122/ 2003 privind aprobarea 

delimitării zonelor în intravilanul şi extravilanul oraşului Lupeni. 

Art. 5 – Metodologia de stabilire, aplicare și acordare a scutirilor la taxa specială de salubrizare este prevăzută în anexa 3. 

Art. 6 – (1) Conform prevederilor art. 266 din Codul de procedură fiscală creanțele fiscale administrate de organul fiscal local datorate şi 

neachitate de debitori, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021, mai mici sau egale cu 5 lei, se anulează. 
(2) Anularea se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2021. 

Art. 7 – Se anulează suprasolvirile mai mici sau egale cu 1 leu pe tip de creanta. 

 Art. 8 – Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 9 – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se 

aduce la îndeplinire de Primarul Municipiului Lupeni. 
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale și prin publicare în presa locală. 

 

Lupeni,   

    25 noiembrie 2021 
 

                        INIŢIATOR                       

             PIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                   AVIZAT – SECRETAR GENERAL                           

                LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ                     Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI 
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Raport de aprobare 
 

 

 
Având în vedere prevederile Codului fiscal al României se impune adoptarea unei hotărâri privind 

stabilirea impozitelor și a taxelor locale pentru anul 2022. Legiuitorul a stabilit această obligație corelată cu o altă 

prevedere obligatorie: indexarea impozitelor și a taxelor locale pentru anul următor cu indicele de inflație al anului 

precedent. 

În acest context, Consiliul local al Municipiului Lupeni a adoptat Hotărârea nr. 36/ 2021 privind indexarea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 prin care s-au respectat prevederile art. 491 al Codului fiscal (Legea 

nr. 227/ 2015).  

În prezent se impune potrivit art. 491 alin. (2) ca sumele indexate potrivit prevederilor codului fiscal și ale 

hotărârii să fie aprobate de către consiliul local printr-o hotărâre. 

 Reamintind că pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice dar și ale Dezvoltării, rata inflației 

este de 2,6 % precizez că Ministerul Finanțelor Publice stabilește în mod expres faptul că pentru indexarea 

impozitelor și a taxelor locale aferente anului 2022, consiliile locale vor utiliza rata inflației stabilită oficial. 

Menționez faptul că potrivit prevederilor legale, cu ocazia stabilirii impozitelor și a taxelor locale – nu a 

indexării acestora – în conformitate cu prevederile Codului Fiscal (Legea nr. 227/ 2015) consiliile locale pot, ca 

prin hotărâre, să stabilească creșterea acestora cum de altfel pot stabili și eventualele facilități pentru anumite 

categorii de persoane sau de bunuri, taxe speciale instituite pentru buna funcționare a unor servicii publice locale 

furnizate cetățenilor precum și alte taxe locale necesare asigurării serviciilor pentru cetățeni. 

Ținând cont de cele stabilite în anii precedenți am inițiat un proiect de hotărâre prin care vă propun: 

- doar indexarea obligatorie a impozitelor și a taxelor locale cu indicele de inflație; 

- menținerea taxei speciale de salubritate și eliminarea taxei hoteliere; 

- păstrarea următoarelor facilități: 

    - păstrarea cotelor de impozitare la valorile minime prevăzute de codul fical; 

      - bonificațiile de 10% reducere pentru plata impozitelor pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport până la 

data de 31 martie; 

    - bonificație de 50 % pentru autovehiculele hibrid în cazul achitării acestuia până la data de 31 martie;  

      - acordarea de scutiri pentru Veteranii de Război, Văduve de Veterani de Război, Eroi ai Revoluției de la 1989, 

refugiați, expulzați, etc; 

    - acordarea de scutiri pentru asociații, fundații și organisme care desfășoară anumite tipuri de activități sociale;  

    - anularea creanțelor fiscale mai mici sau egale cu 5 lei/ total creanțe fiscale datorate de contribuabil; 

    - anularea suprasolvirilor mai mici sau egale cu un leu/ tip de creanță; 

 

Urmare a celor prezentate solicit Consiliului local al Municipiului Lupeni adoptarea hotărârii privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 prin aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 
P R I M A R 

LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ 
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RAPORT 

privind propunerea de adoptare a hotărârii privind impozitele şi taxele locale 

 
 

 

 
Analizând Raportul de aprobare nr. 15.379/ 25 noiembrie 2021 prin care domnul Lucian Marius 

Resmeriță Primar al Municipiului Lupeni inițiază proiectul de hotărâre nr. 146/ 2021 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022, după analizare acestuia menționez următoarele: 

  

În conformitate cu prevederile CODULUI FISCAL din 2015 (Legea nr. 227/ 2015), art. 491, 

alin. (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. 

În acest context, Primarul Municipiului Lupeni a inițiat un proiect de hotărâre adoptat de 

Consiliul local al Municipiului Lupeni potrivit căruia impozitele și taxele locale au fost indexate în mod 

corespunzător cu indicele de inflație anunțat de Institutul Național de Statistică. 

Întrucât conform alin. (2) al aceluiași articol, sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin 

hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor este necesară aprobarea unei noi hotărâri de 

stabilire a impozitelor și taxelor locale ca sume (cele cuprinse în anexa nr. 1 la proiect).  

Cu această ocazie însă, consiliile locale pot stabili majorări de cote de impozitare, majorări de 

impozite sau de taxe locale, pot acorda bonificații sau scutiri pentru anumite categorii de contribuabili, 

sau, în limita Codului fiscal sau a altor legi cu incidență în domeniu pot stabili taxe speciale pentru 

funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru 

promovarea turistică a localităţii. 

 

Ținând cont de prevederile legale consider necesară analizarea proiectului de hotărâre inițiat și 

adoptarea unei hotărâri în conformitate cu legislația în vigoare și interesul cetățenilor. 

 

 

 

Şef  Serviciu venituri buget local 

Ec. Mariana Băloi 
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