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Anunț privind deschiderea consultării publice  

 

Astăzi, 4 martie 2021, Primăria Municipiului Fălticeni anunță deschiderea procesului de 

consultare publică privind următorul proiect de act normativ: “Indexarea impozitelor şi 

taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflaţiei în procent de 2.63%”. 

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:  referatul de aprobare şi raportul 

de specialitate, întocmit de Serviciul Impozite şi Taxe.  

Documentația  poate fi consultată: pe pagina de internet a instituției, la adresa 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php; la sediul instituției, str. Republicii, nr. 13; proiectul 

de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratura instituției.  

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

consultării publice se pot depune până la data de 15 martie 2021: ca mesaj în format 

electronic pe adresa de e-mail: falticeni@falticeni.ro;  prin poștă, pe adresa: Primăria 

Municipiului Fălticeni, str. Republicii, nr. 13, Fălticeni, 725200; la sediul instituției, la 

Registratură, la adresa str. Republicii, nr. 13, între orele 08.00-16.00. 

Materialele transmise vor purta mențiunea: “Indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile 

în anul fiscal 2022 cu rata inflatiei in procent de 2.63%”. 

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public 

proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie 

legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 25.03.2021  

 Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele telefon: 0230542056, e-

mail: falticeni@falticeni.ro.  

 

Secretar general municipiu,       Întocmit, 

Jur. Mihaela Busuioc            Responsabil Legea 52/2003 

         Insp. Alexandru Săvescu 

    

 

 

 

 

http://www.falticeni.ro/transparenta.php
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                    FĂLTICENI 

 

Nr   5440/03.03.2021                                                                               Proiect 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației 

in procent de 2.63 % 

 

 

 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

 -referatul de aprobare a d-lui primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la 

nr.5439/03.03.2021; 

 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr. 

5441/03.03.2021; 

Având în vedere: 

-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-Art. 491, alin.(2) din legea 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

-Hotărârea Consiliului Local nr.61/29.05.2013 cu privire la zonarea străzilor din 

intravilanul şi extravilanul municipiului Falticeni; 

- Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănatații  cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea 207 /2015, privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „ c”, art. 136, alin. 10 si art. 

139, alin.3, lit. „c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

 

 

                                                                HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

Art. 1. Pentru anul fiscal 2022 impozitele și taxele locale datorate de contribuabili 

persoane fizice și juridice se indexeaza cu 2.63% fata de impozitele și taxele locale datorate 

de contribuabili persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2021, asa cum au fost aprobate 

prin Hotararea consiliului local nr.190/21.12.2020 . 



Art. 2. La stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, se vor avea 

in vedere prevederile prezentei hotarari,  

Art.16 . Serviciul Impozite şi Taxe, Serviciul Administrativ-Control-Achiziţii, 

Direcția  urbanism și disciplina în construcții, Direcţia Tehnică, Direcția administrația 

piețelor, Centrul cultural “Grigore Vasiliu Birlic”, Muzeul apelor “M. Bacescu”, Muzeul “M. 

Sadoveanu”, Muzeul “Galeria oamenilor de seama”, Baza de agrement “Nada Florilor” din 

cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, Spitalul Municipal Falticeni, Muzeul ” Ion Irimescu” 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

  INIŢIATOR, 

                           PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Catalin Coman 

 

 

Avizat, 

                                                                        Secretar municipiu, 

                                                                                                      Mihaela Busuioc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A                                                        

JUDEŢUL  SUCEAVA                                                              Nr. 

5439/03.03.2021 

MUNICIPIUL FĂLTICENI  

P R I M A R 

 
 
                                                            

REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflației in procent de 2.63% 

 

 
 

 

 Conform art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 

constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, 

sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru 

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. Sumele indexate conform alin. 1 

menționat anterior se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal 

următor. 

  

La sfarsitul anului 2021, se va initia un nou proiect de hotarare prin care se vor stabili 

impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2022, urmand ca la stabilirea cuantumului 

acestora sa se tina cont de aceasta indexare 

 

 

 

 

 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                    Nr. 5441/03.03.2021 

    SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata infaltiei in procent de 2.63% 

 

Conform art. 491, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care 

constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, 

sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru 

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice. Sumele indexate conform alin. 1 

menționat anterior se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local și se aplică în anul fiscal 

următor. 

 Potrivit site-ului oficial al Institutului national de statistica 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc12r20.pdf  rata inflației pentru 

anul 2020 este de 2.63 %. Prin urmare, se impune indexarea, pentru anul 2022, a impozitelor 

și taxelor locale prevăzute la Titlul IX din Legea nr.227/2015, cu rata inflației de 2.63 %.  

La sfarsitul anului 2021, se va initia un nou proiect de hotarare prin care se vor stabili 

impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2022, urmand ca la stabilirea cuantumului 

acestora sa se tina cont de aceasta indexare.  

Având in vedere prevederile legale mai sus menționate, vă supun spre dezbatere şi 

aprobare Proiectul de hotărâre privind privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata infaltiei in procent de 2.63 %  

 

 

Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 

 
 

 

https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ipc12r20.pdf

