ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
ORAŞUL ISACCEA
CONSILIUL LOCAL
Nr.112/27.10.2021
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile
aplicabile în anul 2022 în orașul Isaccea
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa
_________ la data de _____________, legal constituită, fiind prezenţi un număr de
____ consilieri locali;
Ținând cont de referatul de aprobare nr.112/27.10.2021 al inițiatorului –
Primar, Moraru Anastase;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului
fiscal, cumodificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Repectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația public, republicată;
In temeiul art. 139, alin.3, lit.c și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile
aplicabile în anul 2022 în orașul Isaccea, judeţul Tulcea după cum urmează:
ANEXA NR.1 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele fizice;
ANEXA NR.2 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele juridice;
ANEXA NR.3 - Impozitul/taxa pe teren pentru persoane fizice;
ANEXA NR.4 – Impozitul/taxa pe teren persoane juridice;
ANEXA NR.5 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice;
ANEXA NR.6 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane juridice;
ANEXA NR.7 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
ANEXA NR.8 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
ANEXA NR.9 – Impozitul pe spectacole;
ANEXA NR.10 – Taxe speciale;
ANEXA NR.10.1 – Taxe speciale – formulare tipizate;
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ANEXA NR.11 – Alte taxe locale;
ANEXA NR.11.1 – Alte taxe locale – formulare tipizate;
ANEXA NR.12 – Publicarea listelor debitorilor care înregistreaza obligații
fiscale restante;
ANEXA NR.13 – Anularea creanţelor fiscale restante ale persoanelor fizice şi
juridice aflate în sold la data de 31.12.2021;
ANEXA NR.14 – Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a
scutirilor de la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și
juridice;
ANEXA NR.15 – Regulamentul privind stabilirea procedurii de adoptare a
taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui.
Art. 2. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta
hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în
cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022, dată
la care orice prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 4. Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii
autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și la
cunoștință publică prin publicarea pe site-ul ficial www.isaccea.ro.
Nr.voturi necesare(majoritate absolută)
Nr.total voturi exprimate
Nr.voturi impotriva
Nr.voturi pentru
Nr.abtineri

8

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Moraru Anastase

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Moraru Loredana
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