
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni, Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 
  

 

HOTĂRÂREA  

privind stabilirea și aprobarea  impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru 

anul 2022 
 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară/extraordinară  în data de 15.12.2021: 
Având în vedere:  

- Raport de specialitate nr. 4212 din 15.11.2021 întocmit de către d-na Țîmpu Dorina consilier 

principal din cadrul Biroului Contabilitate, 

- Referatul de aprobarea al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și 

oportunitatea proiectului nr. CL 380 din 15.11.2021 
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni. 

În conformitate cu prevederile: 
- Art. 120, alin. 1, art. 121, alin. 1 și alin. 2 din Constituție; 

- Art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale aprobată la Strasbourg la 15 

octombrie 1958 ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administația 

publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. (Titlul IX 

- Impozite şi taxe locale );  
- art.344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

- art.16 alin.(2), art.20 alin.(l) lit.b, art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările si completările ulterioare;  
- art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 

locală, republicată;  

- art. 87 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 
În temeiul dispozițiilor dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. ”b” , art. 136 alin.(1), alin (3) lit “a” si “b”, 

art.  196, alin. 1, lit. a, art. 197, alin. 1 și art. 243 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor locale la nivelul UAT Comuna Gioseni pentru 

anul fiscal 2022, prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 2,6%, în conformitate cu prevederile 

art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Anexei,  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele de transport sunt creanțe 

fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie, 

inclusiv.  

 (2)Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări de 

întârziere de 1%,pentru fiecare lună sau fracțiune de luna, începand cu ziua imediat următoare 

termenului de scadență și pâna la data stingerii sumei datorate inclusiv. 



Art.3. 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 de lei inclusiv fiecare, se 

plătește integral până la primul termen. 

 
Art.4. Se stabileste și se aprobă 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 și juridice până la data de 31.03. 2022. 

 
Art.5. Prezentul proiect de hotarare se aplică pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate pe 

anul fiscal 2022 și intră în vigoare începand cu 01.01.2022. 

 
 Art.6. La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâri se abrogă H.C.L.Gioseni nr. 

57/2020,  precum și orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri . 

 
Art.7. Primarul comunei, prin Biroul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 
Art.8. Secretarul general al comunei Gioseni va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei 

Gioseni, Institutiei Prefectului Judetul Bacău, Biroului contabilitate și spre cunoștință publică, în 

condițiile legii. 

    

              Președinte ședință,                                             Contrasemnează, 
                Consilier local,                                     Secretar general,  

               Felix JITARU                          Dumitrica Mădălina MIRON  
 
 
 
 

Nr. 65 din 15.12.2021 
Total consilieri în funcție: ____ Hotărâre adoptată cu ____ voturi pentru,  ___ voturi împotrivă  și ____ abțineri din  

____  consilieri prezenți. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


