
   

 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R  
 

                                                                                                                 P R O I E C T  

 

H O T A R A R E 

 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 

 

 Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava; 

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Fratautii Noi , Olari George nr. 8139 din 

12.10.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 8140  din 12.10.2021; 

- raportul comisiei de specialitate nr. _______ din 19.11.2020; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 28 / 28.05.2020; 

-  prevederile art. 56, art.120 alin. (1) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

- prevederile art. 4  și art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199 / 1997; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 și art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

- art. 87 alin (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale  titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-  prevederile H.G. nr. 1/2016 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 44/19.10.2012; 

- ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu 

modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind 

organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea 

localităților la nivelul comunei Frătăuții Noi este următoarea: 

  - Rangul IV – satul Frătăuții Noi- reședință de comună; 

  - Rangul V – satul: Costișa; 

- prevederile HG 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din 

serviciile de urgenţă voluntare, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  

- prevederile Legii nr. 303/2007, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război; 



 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c), art. 139,alin. (3), lit. c), coroborat cu 

art. 5, lit. cc) și ale art. 196 alin (1) lit „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T  E: 

 

 

Art.1 Se stabilesc  nivelurile pentru  valorile impozabile, impozitele si taxele locale si 

alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul fiscal 2022, prin indexare cu rata inflației de 2,6 %, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 (1) Impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile in anul 

fiscal 2022 se plătesc în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie 2022 

inclusiv. 

  (2) Impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora în sumă de până la 50 

lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată. 

Art.3 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si a taxei auto datorate 

pe întregul an de catre contribuabili (persoane fizice și juridice), pana la 31 martie 2022, se 

acordă o bonificaţie de 10% .  

Art.4 Personalul voluntar din Serviciul  Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei 

Fratautii Noi beneficiaza de o reducere a impozitului local datorat pentru cladiri si teren de 50%. 

Art.5 Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile titlului IX din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.6 Primarul comunei şi biroul financiar-contabil al  primăriei  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

   

Iniţiator, 

Primar, 

Olari George 

 

Avizează pentru legalitate: 

Secretarul general al comunei, 

Moisuc Oltea-Rodica 

 

 

Vizat C.F.P. 
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