
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FRUMOSU 

______________________________________________________________________________ 

  

HOTĂRÂRE   

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

 

 

 Consiliul local al comunei Frumosu județul Suceava; 

 Având în vedere: 

 Referat de aprobare nr.11163 din 16.12.2021 prezentat de domnul Buga 

Constantin -Primar al comunei Frumosu,judeţul Suceava; 

 Raportul compartimentului de specialitate nr.11164 din 16.12.2021 din 

cadrul Primăriei comunei Frumosu. 

 Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Frumosu.; 

Prevederile art.20, alin. (1), lit. b), art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006, privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Prevederile art. 462, alin. (2), art. 467, alin.(2), art. 472, alin.(2), art. 484-491 din 

Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

Prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2022, după cum 

urmează: 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul cuprinzând impozitele 

şi taxele locale pentru anul 2022, constituind Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile rezidenţiale și clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice), 

se stabilește la 0,13%; 

c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 

1.26%; 

d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice,utilizate pentru 

activităţi agricole), se stabilește la 0,4%; 

 

 



e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidenţiale la care valoarea clădirii nu poate fi 

calculată conform prevederilor art.458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se 

stabilește la 2%; 

f) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa  pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se 

stabilește la 0,13%; 

g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa  pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se 

stabilește la 1.26%; 

h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor 

juridice,utilizate pentru activităţi în domeniul  agricol), se stabilește la 0,4%; 

i) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabila nu a fost actualizată în 

ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă   în cazul persoanelor juridice), se 

stabilește la 5%; 

j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru mijloacele de transport hibride), se stabilește la 50%; 

k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (taxa 

pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabilește la 30%; 

l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţiala sau 

o clădire anexă), se stabilește la 0,5%; 

m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii decât cele 

menționate la lit.l), se stabilește la 1%; 

n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (taxa 

pentru prelungirea autorizaţiei de construire), se stabilește la 30%; 

o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (taxa 

pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială, a unei 

construcţii), se stabilește la 0,1%; 

p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 

șantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă 

autorizaţie de constuire ), se stabilește la 3%; 

q) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

(taxa pentru eliberarea autorizaţiei amenajare de tabere de corturi, casuţe sau 

rulote ori campinguri), se stabilește la 2%; 

r) valoarea prevăzută la art. 478 alin. (2) lit. a din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal (în cazul unui afişaj situat în locul unde persoana derulează o activitate 

economică), se stabilește la 32 lei; 

s) valoarea prevăzută la art. 478 alin. (2) lit. b  din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal (în cazul oricărui altui panou,  afişaj sau oricărei alte structuri pentru 

reclama şi publicitate ), se stabilește la 23 lei; 



t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2)  lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal (impozit în cazul unui specracol de teatru, balet, operă, operetă sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la un cinematograf, un  spectacol de 

circ sau orice competitie sportivă ), se stabilește la 2%; 

u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2)  lit. b) din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal (impozit în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la 

lit. t ), se stabilește la 5% 

 

Art.2.-Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal, se stabilește  în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice și juridice la 

10%. 

             -Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2) din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal, se stabilește  în cazul impozitului pe teren persoane fizice și juridice la 

10%. 

         -Bonificaţia prevăzută la art.472 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, se stabilește  în cazul impozitului pe mijloace de transport  persoane fizice  și 

juridice la 10%. 

 

 Art.3.Impozitul pe cladiri, terenuri și mijloace de transport sunt creanțe anuale, 

care se achită în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie 

inclusiv. Impozitele  de până la 50 lei inclusiv se achită integral până la sfârșitul 

primului termen de plată, respectiv 31 martie. 

 

 Art.4.Se aprobă scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale a 

contribuabililor persoane fizice și juridice care se încadrează în prevederile de 

acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, prevăzute de legea 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.5.Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, 

mai mici de 10 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.6.Pentru determinarea impozitului pe cladiri, a taxei pentru eliberarea 

autorizației de construire și a impozitului pe teren persoane fizice, pentru anul 2021, 

se menține delimitarea zonelor aprobate. 

 

      Art.7. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii 

persoane fizice şi  juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, 

până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform 

prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din  Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală, astfel: 

               - pentru persoane fizice – 500 lei; 
                    - pentru persoane juridice – 1000 lei. 
 
 



        Art.8.Se aproba anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre. 

 
Art.9.Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale 

datorate pentru anul 2022 şi intră în vigoare începând cu 01.01.2022. 

 

Art.10. Începând cu data intrării  în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului 

Local nr. 122/ 31.12.2020 îşi încetează aplicabilitatea. 

 

Art. 11. Primarul comunei  Frumosu va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

                 Președinte de ședință                               Contrasemnează 
                                         Consilier local                                   Secretar general U.A.T. 
                                    Vaman Grigore-Mihai                                          Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
Frumosu la 22.12.2021 
Nr.106 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Total consilieri locali în funcţie: 12  Prezenți : 11 Voturi:-Pentru : 11 -Împotriva : 0   -Abțineri : 0 

 

 

 

 

 

 


