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E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind adoptarea impozitelor 
si taxelor locale in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2022

Considerente legale:
În conformitate cu:- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  Legea 
nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 
H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 
ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; - prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare; - prevederile H.C.L. Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării; - prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; - prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale; - rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de 
MDRAP; - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală; - prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare,
Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a fost realizată 
conform procesului-verbal de afisare nr. 1473/28.04.2021 și procesului-verbal de dezafişare nr. 
___,

Situatia in fapt:
Având în vedere apariţia noului Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) şi în 
conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei 
locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea 199/1997, 
stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale intră în competenţa consiliului local conform 
prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin 4 lit. c din Legea 215/2001 privind Administraţia 
publică locală.   La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, în comuna BEBA 
VECHE, s-au avut in vedere prevederile  Legii nr.227/2015  privind Codul fiscal. În materie 
fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, el 
precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale bugetului local, 
urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ) 
Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce priveşte impozitele şi 
taxele locale, prin aprobarea  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, au fost datorate în principiu 
următorilor factori: - eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual  în funcţie de 
natura juridică a contribuabilului, în sensul că, impozitarea clădirilor se face în funcţie de natura 
juridică a persoanei fizică/juridică, prin noul Cod fiscal sistemul de impozitare a clădirilor se va 
face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială (comercială) -
reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili; - încurajarea investiţiilor; - impactul  
în bugetele  autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să stabilească politica fiscală 
locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară. Resursele financiare, din punct 
de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale bugetelor locale sunt urmatoarele: A. 
impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
respectiv: a) impozitul şi taxa pe clădire b) impozitul şi taxa pe teren c) impozitul pe mijloacele de 
transport d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; e) taxa pentru folosirea 



mijloacelor de reclamă şi publicitate; f) impozitul pe spectacole; g) taxele speciale; h) alte taxe 
locale; B. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale  precum şi dobânzile pentru plata cu 
întârziere a impozitelor şi taxelor locale   C. taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 
prevăzute de lege;
Începând cu 1 ianuarie 2016, în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
Guvernul a adus modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul 
al impozitului pe clădiri şi terenuri, respectiv în funcţie de destinaţia acestora.Având în vedere 
aceste aspecte legislative, a faptului că în anul 2016 au fost aduse modificări substanţiale în 
materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi teren, care au 
produs creşteri ale veniturilor fiscale, precum şi că majoritatea contribuabililor, atât persoane 
juridice cât şi persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi economico-financiare, executivul 
propune, pentru anul 2021, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice 
şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2020 indexate cu coeficientul de inflatie, Potrivit 
Legii nr. 227/2015 pentru anul 2021, executivul propune acordarea următoarelor  facilităţi 
fiscale: - acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a 
impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport 
datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a 
anului fiscal; - anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2020 
mai mici de 20 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală; - reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi 
terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;  -
scutirea impozitului/taxei pentru: a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente 
istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru activităţi economice; b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de 
servicii sociale; c) clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, terenuri aflate în 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 
Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) cladirile noi cu destinaţie de 
locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie de locuinţă, realizate pe bază de credite, 
în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare; - scutirea taxelor de autorizare 
pentru lucrari de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 
monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau 
parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie,in conditiile in care proprietarul utilizeaza bunul imobil 
numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit; - reducerea cu 50 % 
a taxelor de autorizare pentru lucrarile destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit 
sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările 
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în 
concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
Întrucât aplicarea acestor principii necesită o hotărâre a Consiliului local a fost inițiat proiectul de 
hotărâre anexat.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 
fiscal 2022 indexate cu rata inflatiei de 2,6% comunicata pe site-urile M.D.R.A.P. si M.F.P.. 
Indexarea priveste impozitele, taxele si alte sume care constau intr-o suma sau au la baza 
stabilirii lor o anumita suma, astfel:
Anexa nr. 1
1. Impozitul si taxa pe cladiri - persoane fizice
Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice.
Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu 
constructii - persoane fizice/ juridice
2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice. 
3. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane fizice. 
4. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice. 



5. Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice. 
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane juridice/persoane fizice. 
7. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit 
care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, si 
pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane juridice/persoane fizice. 
8. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice. 
9. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice. 
10. Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe teren, a 
impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si 
autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); 
art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
11. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi ani 
consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12. 	Criterii de încadrare a clădirilor situate in intravilan in categoria clădirilor neingrijite conform 
art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca
13. Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in categoria 
terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Anexa nr. 2 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala 
Anexa nr. 3 Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe folosinta teren 
pentru terase, chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, organizari de santier, teren 
agricol, concesionari etc. 
Anexa nr. 4 Taxe locale - Compartiment Registru Agricol. 
Anexa nr. 5 Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se instituie 
taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice. 
Anexa nr. 6 Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri, 
datorat bugetului local, conform art. 456 alin. (2) si art. 464 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Anexa nr. 7 Taxe speciale de salubrizare 
Anexa nr. 8 Taxe speciale.
(2) Anexele de la nr. 1 la nr. 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.
 (1) Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, a taxei asupra 
mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, 
până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie de 10%. 
(2) Se prevede plata integrală a impozitului datorat, în cazul în care suma este de până la 50 lei, 
inclusiv, pentru o categorie de bunuri impozitate, până la primul termen de plată, respectiv  31 
martie. 
(3) Plata impozitului anual se face în doua rate egale, până la datele de 31 martie si 30 
septembrie inclusiv, conform prevederilor codului fiscal.
 (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru situaţiile prevăzute la art.456 alin.(1) din 
Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 
incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din 
Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
189/2000, persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data de 1 a 
lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.       
(2)  Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru situaţiile prevăzute la art.464 alin.(1) din 
Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 
incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din 



Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
189/2000, persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data de 1 a 
lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.          
(3) Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru situaţiile prevăzute la art.469 
alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu 
incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, 
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din 
Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
189/2000, persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data de 1 a 
lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.
Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.
(1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 
500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 1 din hotararea de 
aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru 
anul 2020. 
(2) Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, in baza 
documentatiei intocmite de Registrul Agricol. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele 
de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, Anexa nr. 1 din 
hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al 
bugetului local pentru anul 2022. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.
(1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se  majoreaza,astfel: 
cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;
cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;
cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor 
locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care contine si 
criteriile de încadrare a clădirii in categoria clădirilor neîngrijite. 
Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole situate in intravilan, se 
majoreaza, astfel: 
-cu 250%, pentru punctajul final de 50,00; 
-cu 500%, pentru punctajul final de 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor 
locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care contine si 
criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite. 
(2) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. 1 si alin. 2, se stabilesc prin hotarare a 
consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite prin Dispozitia 
Primarului Comunei Beba Veche. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele 
de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII si/sau XIII din 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac 
venit al bugetului local pentru anul 2021, dupa caz. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, 
atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, 
respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei termenului de plata si 
pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege. 
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi 
modificat prin acte normative.



Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - aflate in sold la data de 
31 decembrie a anului 2021, pana la limita maxima de 20 lei, precum si cele prescrise  se 
anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala). Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale 
datorate si neachitate de debitor.
 (1) Organul fiscal renunţa la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de impunere ori de 
cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei fizice şi nu exista succesori 
(art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). 
(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere in 
situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local sunt pana la 
limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 96, alin. 2, 3 din 
Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1552/6.05.2021

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT 
Comuna Beba Veche pentru anul 2022

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

În conformitate cu:- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  
Legea nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; -
prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 
art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile H.C.L. 
Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de 
înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării; - prevederile Legii 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; -
prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale; - rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de 
MDRAP; - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală; - prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a fost 
realizată conform procesului-verbal de afisare nr. 1473/28.04.2021 și procesului-verbal 
de dezafişare nr. ___,

          La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac 
venit al bugetului local pentru anul 2022 s-au avut in vedere urmatoarele:
-	Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede ca „Cetatenii au obligaţia sa 
contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.";
-	prevederile art. 9 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997, si care la pct. 3 stipuleaza: "Cel 
putin o parte din resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale trebuie 
sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il 
stabileasca in limitele legale.";
-	Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care 
potrivit art. 491 prevede "(1) 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 data de 30 aprilie, de către consiliile 
locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile 
oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 
aplică în anul fiscal următor.";
-	H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
-	Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările 
ulterioare;
-	Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile 



ulterioare;
-	Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195 / 2005 privind protectia mediului cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
-	Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 
din sectorul agricol;
-	Ordinul nr. 1846/2408/2014 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 5, alin. (1) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 
din sectorul agricol;
-	Ordinul nr. 20/208/2015 privind punerea in aplicare a prevederilor art. 9, alin. (1) din 
Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor 
din sectorul agricol;
-	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile 
si completarile ulterioare ;
-	H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor de aplicare a O.G. nr. 71 / 2002 
privind organizarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat ;
-	Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere cu 
modificarile si completarile ulterioare ;
-	Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele 
masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-	art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicata, privind transparenta decizionala in 
administratia publica potrivit caruia " În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza 
circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea 
evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se 
supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.";
-	Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
-	initiativa Primarului Comunalui lasi, exprimata in expunerea de motive;
-	referatele de specialitate/notele de fundamentare intocmite de directiile si serviciile din 
cadrul Primariei Comunei Beba Veche ;
-	necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 in 
scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de 
conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte.
propunem
1. Indexarea impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau 
care au la baza o anumita suma in lei se face tinand cont de rata inflatiei pentru anul 
fiscal anterior, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice.
Rata inflatiei comunicata pe site -urile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice si Ministerului Finantelor Publice este este de 2,6 % si prin urmare propunem 
indexarea cu 2,6% a impozitelor si taxelor locale.
Nivelurile impozitelor si taxelor indexate se rotunjesc in minus in sensul ca fractiunile 
sub 0.5 lei se neglijeaza, cat si in plus pentru ceea ce depaseste 0.5 lei intregindu-se la 
1 leu prin adaos, asa cum este prevazut la pct. 11, lit. n)/Titlul IX/Anexa din H.G. nr. 
1/2016 (partea a-ll-a) privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, 
potrivit caruia "rotunjire - operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la 
nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 
de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari."
Precizam ca nivelurile minime indexate (acolo unde exista marje) sau nivelurile stabilite 
prin lege si indexate, reprezinta niveluri minime obligatorii ale taxelor si impozitelor sau 
sumelor stabilite de legiuitor si care stau la baza calcularii acestor prelevari catre buget.
Aratam ca marea majoritate a taxelor si impozitelor locale, in principal cele care detin 
ponderea valorica in veniturile din impozite si taxe locale, sunt propuse la nivelurile 



minime din lege (exemplu: impozitul pe cladiri persoane fizice, parte din impozitul pe 
cladiri persoane juridice, impozitul asupra mijloacelor de transport etc).
2.	Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se 
majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, Anexa nr. 
1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit 
al bugetului local pentru anul 2022.
Terenurile care indeplinesc conditiile de majorare se stabilesc prin hotarare a consiliului 
local, in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol.
Hotararea are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare 
ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, Anexa nr. 1/hotararea 
de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului 
local pentru anul 2022.
Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii de consiliu local.
3.	Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se majoreaza, astfel:
-	cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;
-	cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;
-	cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00,
punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020, care 
contine si criteriile de incadrare a cladirii in categoria cladirilor neingrijite.
4.	Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole, situate in 
intravilan, se majoreaza, astfel:
-	cu 250%, pentru punctajul final de 50,00;
-	cu 500%, pentru punctajul final de 100,00,
punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1/ hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020, care 
contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite.
Supraimpozitarea cladirilor si terenurilor neingrijite se stabileste prin hotarare a 
consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite prin 
Dispozitia Primarului Comunei Beba Veche.
Hotararea are caracter individual si cuprinde materia impozabila si datele de identificare 
ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII si/sau pct. XIII Anexa 
nr.1/ hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac 
venit al bugetului local pentru anul 2020, dupa caz.
Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica actul 
administrativ fiscal in baza hotararii de consiliu local.
Se precizeaza ca la promovarea prezentului proiect de hotarare de consiliu s¬au avut in 
vedere toate modificarile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar in situatia in care 
vor aparea alte reglementari de modificare sau completare, vom proceda la promovarea 
unui proiect de hotarare de consiliu in acest sens.

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 
2022 am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 1551/6.05.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 1552/6.05.2021
	
Constatand ca:

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 

AVIZ FAVORABIL

În conformitate cu:
- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  Legea 
nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea 
Regulamentului privind activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu 
există obligaţia înmatriculării;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale;
- rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de MDRAP;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică locală;
- prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a 
fost realizată conform procesului-verbal de afisare nr. 1473/28.04.2021  și 
procesului-verbal de dezafişare nr. ___,



Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. c) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1551/6.05.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 1552/6.05.2021
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL și  Comisia pentru 
învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, 
tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, 
președinte ARDELEAN GHEORGHE;

privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna Beba 
Veche pentru anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16/06.05.2021

          În conformitate cu:
- prevederile Titlului IX –Impozite şi taxe locale-și ale art. 491 din  Legea 
nr.227/2015/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.16 alin.(2), art.27 şi art. 30 ale Legii  nr.273/29 iunie 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare;
- prevederile H.C.L. Beba Veche nr.30/26.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului 
privind activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia înmatriculării;
- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare;
- prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonanţei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale;
- rata inflației de 4,6 % pe anul 2018 comunicată și publicată de MDRAP;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
locală;
- prevederile Legii nr.544/2002 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare,

          Văzând că procedura de transparență decizională a proiectului de hotărâre a fost 
realizată conform procesului-verbal de afisare nr. 1473/28.04.2021  și procesului-verbal de 
dezafişare nr. ___,



Articolul 1 - Se aproba impozitele si taxele locale si alte sume care se fac venit al 
bugetului local pentru anul fiscal 2022 indexate cu rata inflatiei de 2,6% comunicata pe 
site-urile M.D.R.A.P. si M.F.P.. Indexarea priveste impozitele, taxele si alte sume care 
constau intr-o suma sau au la baza stabilirii lor o anumita suma, astfel:
Anexa nr. 1
1. Impozitul si taxa pe cladiri - persoane fizice
Impozitul si taxa pe cladiri - persoane juridice.
Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, categoria de folosinta terenuri cu 
constructii - persoane fizice/ juridice
2. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan, alte categorii de folosinta decat 
cea de terenuri cu constructii - persoane juridice/persoane fizice. 
3. Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in extravilan - persoane juridice/persoane 
fizice. 
4. Impozitul pe mijloacele de transport - persoane juridice/persoane fizice. 
5. Impozitul pe spectacole - persoane juridice/persoane fizice. 
6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - persoane 
juridice/persoane fizice. 
7. Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii 
de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt 
utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator - persoane 
juridice/persoane fizice. 
8. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice. 
9. Sanctiuni - limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice. 
10. Scutiri sau reduceri de la plata impozitului/taxei pe cladiri, a impozitului/taxei pe 
teren, a impozitului asupra mijloacelor de transport, a taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor si autorizatiilor, a taxelor speciale si a altor taxe locale, conform 
art. 456, alin. (2); art. 464, alin. (2); art. 469, alin. (2) ; art. 485 , alin(1) ; art. 487 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
11. Conditii privind majorarea impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de doi 
ani consecutiv conform art. 489, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
12. 	Criterii de încadrare a clădirilor situate in intravilan in categoria clădirilor neingrijite 
conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fisca
13. Criterii de incadrare a terenurilor situate in intravilan, altele decat cele agricole, in 
categoria terenurilor neingrijite conform art. 489, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 
Anexa nr. 2 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare 
fiscala 
Anexa nr. 3 Alte taxe locale pentru utilizarea temporara a locurilor publice - taxe 
folosinta teren pentru terase, chioscuri, porticuri, panouri publicitare, cai de acces, 
organizari de santier, teren agricol, concesionari etc. 
Anexa nr. 4 Taxe locale - Compartiment Registru Agricol. 
Anexa nr. 5 Regulament privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile in care se 
instituie taxele speciale, modul de organizare si functionare a serviciilor publice locale 
create in interesul persoanelor fizice si juridice. 
Anexa nr. 6 Procedura de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe 
clădiri/terenuri, datorat bugetului local, conform art. 456 alin. (2) si art. 464 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Anexa nr. 7 Taxe speciale de salubrizare 
Anexa nr. 8 Taxe speciale.
(2) Anexele de la nr. 1 la nr. 8 fac parte integranta din prezenta hotarare.



Articolul 2 -  (1) Pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, a 
taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie 2021, se acordă o bonificaţie de 
10%. 
(2) Se prevede plata integrală a impozitului datorat, în cazul în care suma este de până 
la 50 lei, inclusiv, pentru o categorie de bunuri impozitate, până la primul termen de 
plată, respectiv  31 martie. 
(3) Plata impozitului anual se face în doua rate egale, până la datele de 31 martie si 30 
septembrie inclusiv, conform prevederilor codului fiscal.

Articolul 3 -  (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru situaţiile prevăzute la 
art.456 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor 
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor 
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta 
Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data 
de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.       
(2)  Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru situaţiile prevăzute la art.464 alin.(1) 
din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor aflate în proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori 
constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a 
persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata 
cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare 
celei în care persoana depune documentele justificative.          
(3) Nu se datorează impozit pe mijloacele de transport pentru situaţiile prevăzute la 
art.469 alin.(1) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplică cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative, cu excep ția celor 
aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 si 5 din Decretul-
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor 
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta 
Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, a carui scutire se aplică începând cu data 
de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative.

Articolul 4 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022.



Articolul 5 - (1) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe 
teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite la pct. XI, 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care 
se fac venit al bugetului local pentru anul 2020. 
(2) Terenurile care intra sub incidenta alin.1, se stabilesc prin hotarare a consiliului local, 
in baza documentatiei intocmite de Registrul Agricol. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 2 are caracter individual si cuprinde materia impozabila 
si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XI, 
Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a altor sume care 
se fac venit al bugetului local pentru anul 2022. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica 
actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin. 3.

Articolul 6 - (1) Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se  
majoreaza,astfel: 
cu 300%, pentru punctajul final intre 30,00 si 59,99;
cu 400%, pentru punctajul final intre 60,00 si 79,99;
cu 500%, pentru punctajul final intre 80,00 si 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care 
contine si criteriile de încadrare a clădirii in categoria clădirilor neîngrijite. 
Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite, altele decat cele agricole situate in 
intravilan, se majoreaza, astfel: 
-cu 250%, pentru punctajul final de 50,00; 
-cu 500%, pentru punctajul final de 100,00, 
punctaj stabilit conform pct. XIII, Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si 
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, care 
contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite. 
(2) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. 1 si alin. 2, se stabilesc prin 
hotarare a consiliului local, in baza documentatiei intocmite de persoanele imputernicite 
prin Dispozitia Primarului Comunei Beba Veche. 
(3) Hotararea prevazuta la alin. 3 are caracter individual si cuprinde materia impozabila 
si datele de identificare ale contribuabilului persoana fizica sau juridica, conform pct. XII 
si/sau XIII din Anexa nr. 1 din hotararea de aprobare a impozitelor si taxelor locale si a 
altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021, dupa caz. 
(4) Organul fiscal local opereaza majorarea in evidentele fiscale, emite si comunica 
actul administrativ fiscal in baza hotararii prevazuta la alin.4.

Articolul 7 - Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume 
datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare 
luna sau fractiune de luna, respectiv zi de intarziere, incepand cu ziua imediat 
urmatoare scadentei termenului de plata si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile 
prevazute de lege. 
(2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si 
poate fi modificat prin acte normative.

Articolul 8 - Creantele fiscale restante - pe tipuri de creante principale si accesorii - 
aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2021, pana la limita maxima de 20 lei, 
precum si cele prescrise  se anuleaza, conform prevederilor Codului de procedura 
fiscala (art. 266, alin. 5, 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala). 
Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitor.



Articolul 9 -  (1) Organul fiscal renunţa la stabilirea creanţei fiscale şi nu emite decizie de 
impunere ori de cate ori constata incetarea persoanei juridice sau decesul persoanei 
fizice şi nu exista succesori (art. 96, alin. 1 din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala). 
(2) Organul fiscal renunta la stabilirea creantelor fiscale si nu emite decizie de impunere 
in situatia in care creantele fiscale principale datorate de contribuabil bugetului local 
sunt pana la limita maxima de 20 lei, conform prevederilor Codului de procedura fiscala 
(art. 96, alin. 2, 3 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala).

Articolul 10 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Beba Veche
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL
Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de 

agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și 
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


