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R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

C O M U N A  F A R C A Ş A   

C O N S I L I U L  L O C A L 

 

H O T Ă R Â R E A 

n r .  5 7  d i n  1 6 .  0 8 .  2 0 2 1  

pentru modificarea Hotărârii 

Nr. 33 din 20. 05. 2021 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, precum şi actualizarea 

limitelor amenzilor, precum și pentru abrogarea unor prevederi din aceasta 

 

    Consiliul local al comunei Farcasa, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară; 

Analizând adresa nr. 9698 din 05. 08. 2021  a Institutiei Prefectului – Judetul Neamt – 

Serviciul Verificarea Legalitatii Actelor, Contencios Administrativ si Procese Electorale - 

Compartimentul verificarea legalitatii actelor, contencios administrativ si procese electorale; 

Examinând: 

-  Referatul de aprobare cu nr. 5547 din 10. 08. 2021 la Proiectul de hotărâre  pentru 

modificarea Hotărârii nr. 33 din 20. 05. 2021, privind indexarea impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2022, precum şi actualizarea limitelor amenzilor, precum și pentru 

abrogarea unor prevederi din aceasta;  

- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr. 5548 din 10. 00. 2021; 

- Avizul cu nr. 5655 din 16. 08. 2021 adoptat de Comisia de specialitate  nr. 3. 

 În conformitate cu prevederile: 

-  art. 59, art. 60-62, art. 64-64 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

- art. 491 alin. (1
1
)  și ale art. 493 alin. (3) - (5)   din Legea nr. 227/2015, privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (b) coroborat cu alin. (4) lit. (c), art. 139 

alin. (3) lit. (c) și ale  art. 196 alin. (1)  lit. a)  din O. U.G. nr. 57/ 2019, privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. I. Hotărârea  Consiliului  Local  Farcașa nr. 33 din 20. 05. 2021, privind indexarea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, precum şi actualizarea limitelor amenzilor, se 

modifică după cum urmează:  

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  

(1) Aprobă indexarea cu rata inflației de 2,6 % a sumelor aferente impozitelor şi taxelor 

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

lei, pentru anul 2022, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute la art. 470 alin. (5) şi (6) din 

Codul fiscal vor fi indexate conform art. 491 alin. (1
1
) din Codul fiscal,  după ce va fi comunicată pe 

site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 

Administraţiei rata de schimb a monedei euro aplicabile. 

2. Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice prevăzute la art. 3  

se actualizarea,  după cum urmează : 

 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

 

 

         

     Contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 287 lei la 

1145 lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 1145 lei la 2856  lei. 
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Art. 493 

alin. (5) 

 

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 

gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1334 lei la 6476 lei. 

 

Art. II. Anexa la Hotărârea  Consiliului  Local  Farcașa nr. 33/2021 se modifică conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta. 

Art. III. Art. 1 din Hotărârea  Consiliului  Local  Farcașa nr. 33/2021 se abrogă. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Neamț, persoanelor, 

autorităţilor și instituțiilor interesate, prin grija secretarului general al comunei Farcașa. 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează: 

              Consilier local,                                                        Secretar general al comunei, 

             Vasilica MIHAI                                                              Gabriela PETRESCU 

 

 

                                
 

Total consilieri  locali : 13;  Prezenti :  13;  Pentru : 13;    Împotrivă: 0;  Abtineri : 0. 

 


