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PROIECT

Avizat,
Secretar general,
Poştaliu Adriana

Judeţul Argeş
Consiliul Local Țițești

HOTĂRÂRE
privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a altor taxe locale care
constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2022
Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeș, întrunit în şedinţă publică ordinară,
având în vedere:
- Referatul de aprobare al domnului primar, iniţiatorul proiectului;
- Raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul investiții
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;
- art.56, art. 120 alin (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2),art.139 alin.(2) din Constituția României,
republicată;
- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1,art.8,art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art.7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
- art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
,modificată și completată;
- prevederile: art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin. (2) si art. 20 alin (1) lit b, art.27 ,art. 30
din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- art.1, art. 2 alin.(1), lit. h) precum si cele ale titlului IX din Legea nr.227/ 2015 privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila ;
- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- prevederile O.U.G nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările
ulterioare.
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
- prevederile HCL Țițești nr. 26/28.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe
anul 2022
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), coroborate cu alin. (4) lit. c), art. 139
alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit (a), art.136 alin. (1), alin.(2), alin.(8), art.154 alin.(1), art.243
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu
modificările și completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.(1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale indexate cu rata inflației
și valabile pentru anul 2022 sunt stabilite potrivit prezentei hotărâri.
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor
locale , taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează, după caz, sunt prevăzute în
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1) Impozitul anual pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de
transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale conform Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
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(2) Impozitul anual pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorat bugetului local de
către contribuabilii persoane fizice și /sau juridice, în cuantum de până la 50 lei inclusiv,
fiecare, se plătește integral până la primul termen de plată.
Art.3.Se stabileste acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport
datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice până la data de 31.03.2022.
Art.4.(1) Creanțele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai
mici de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art.266 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind
Codul de procedură fiscală.
(2) Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de către debitori.
Art.5.Hotărârea va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.
Art.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii
contrare prezentei hotărâri .
Art.7. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului comunei
Țițești, Compatimentului Taxe și Impozite și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea
exercitării controlului de legalitate.
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