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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
 

privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul 
 comunei Valea Râmnicului, județul Buzău 

 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
 

Având în vedere  : 
 

 referatul de aprobare al  Primarului  comunei Valea Râmnicului  înregistrat  la nr. 9384 din 19.11.2021;  
 raportul de avizare al doamnei Simion Gina inspector impozite  și taxe înreg. la nr.9385 din 19.11.2021; 
 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului  local  înregistrat la nr. 9386 din 19.11.2021; 
 prevederile Anunțului public nr. 8344 din 18.10.2021;  
 prevederile Titlului IX – Impozite șî taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 prevederile Legii nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 prevederile O.U.G. nr.50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind codul fiscal și 

a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 
 prevederile H.G. nr. 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016; 
 prevederile art.5 alin.1 lit.a, art.16 alin.2, art.20 alin.1 lit.b, art.27, art.30 și art.76¹ din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu  modificările şi  completările ulterioare;  
 prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 

Secțiunea a IV – a Rețeaua de localități, actualizată;  
 prevederile Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale; 
 prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;  
 prevederile H.C.L Valea Râmnicului nr. 19/2020 privind aprobarea documentației ”REACTUALIZARE 

PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM  COMUNA VALEA 
RÂMNICULUI, JUDEȚUL BUZĂU”;  

 prevederile adresei  Institutului Național de Statistică privind rata inflației de 2,6 %; 
 prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;  
 prevederile art. 129 alin.2 lit. b și alin. 4 lit. c din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
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 În temeiul  art. 139  alin.3 lit.c, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  

 
HOTĂRĂŞTE :  

 
Art.1.Se stabilesc impozitele, taxele locale și scutirile aferente acestora care se vor aplica la nivelul comunei Valea 
Râmnicului în anul 2022, conform anexelor 1 – 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2.Zonarea intravilanului comunei Valea Râmnicului este stabilită conform anexei nr.7, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.3.Sancțiunile aplicabile persoanelor fizice și juridice sunt stabilite conform anexei nr.8, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.4.Pentru anul 2022 nivelurile taxelor judiciare de timbru sunt cele stabilite conform O.U.G. nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Art.5.În vederea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, se stabilesc următoarele reguli: 
 

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2021 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri 
cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 28 februarie 2022; 

 
b) persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate  la 

data de 31 decembrie 2021, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 28 februarie 
2022; 

 
c) scutirile sau reducerile de la  plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a 

impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.456, 464 și 469 se aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2022 persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2021 
și care sunt depuse la compartimentul de specialitate a autorității publice locale, până la data de 28 
februarie 2022;  

 
Art.6. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, teren și mijloacele de transport se plătește anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.  
 

(2) Pentru plata cu anticipație, până la data de 31 martie 2022, a impozitului pe clădiri, terenuri sau a 
impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2022 de către contribuabilii persoane fizice și 
persoane juridice se acordă o bonificație de 10%. 
 
 (3) Impozitul anual pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat bugetului local de către contribuabili, 
persoane fizice sau juridice, până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la 31 martie 2022. În cazul în care 
contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri, terenuri, mijloace de transport pentru care impozitul este 
datorat bugetului local al aceleiași unității administrativ – teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
clădiri, pe terenuri, pe mijloace de transport cumulat.  
 
           (4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai 
mari de o lună, taxa pe cladiri și taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de 
administrare sau de folosinţă. 
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           (5) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri și taxa pe teren de 
la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.        
 
Art.7. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe 
mijloacele de transport prevăzute: 

 
a) la anexa 1, punctul III, alin.(1), lit. a – s si de la u - x; la anexa 2, punctul II, alin.(1), lit.a – s și de la u - 

z;  şi la anexa 3, punctul V, alin.1, lit. a si de la  c - p, se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 
următor, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior 
şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, 
inclusiv.  

 
b) la anexa 1, punctul III, alin.(1), lit. t), la anexa 2, punctul II, alin.(1), lit. t) și la anexa 3, punctul V, 

alin.1, lit. b) se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depun documentele 
justificative. 

 
Art.8.Creanțele fiscale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit pe mijloacele de transport) restante aflate în 
sold la data de 31 decembrie 2021, mai mici de 40 lei, se anulează potrivit prevederilor art.266 alin.6 din Legea 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Anularea se aplică la totalul creanțelor fiscale datorate și 
neachitate de debitori aflate în sold la data de 31.12.2021.  
 
Art.9.Pe parcursul anului 2022 vor fi acordate facilități fiscale cetățenilor, prevăzute de legislația în vigoare și 
aprobate prin hotărâri ale Consiliului local Valea Râmnicului.  
 
Art.10. Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu prevederile imperative ale Legii nr. 
227/2015  privind  Codul Fiscal sau cu orice modificare și completare aduse acestuia precum și cu normele 
elaborate pentru aplicarea unitară a Codului Fiscal.    
 
Art.11.Prezenta hotărâre întră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022.  
 
Art.12.Primarul comunei împreună cu Compartimentul Impozite și taxe, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
 
Art.13.Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 
                  19.11.2021                                                                          VALEA  RÂMNICULUI 
 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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