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HOT�RAREA NR. 163/21.12.2021 
Privind stabilirea impozitelor �i taxelor locale la nivelul U.A.T. Ora_ul Ovidiu, 

pentru anul 2022 

Consiliul Local al ora_ului Ovidiu întrunit în yedin�a ordinara in data de 21.12.2021,

Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr. 44350/15.12.2021 al d-lui Primar al Ora_ului Ovidiu, George 

Scupra,
Referat de fundamentare nr.28229/22.11.2021 întocmit de Serviciul Impozite _i Taxe 

Locale Ovidiu, prin care propune stabilirea impozitelor _i taxelor locale în Ora_ul Ovidiu, 

pentru anul fiscal 2022; 

Avizul de legalitate al secretarului general al orasului Ovidiu; 
Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Ovidiu; 

In conformitate cu prevederile:

art.1, art. 2, alin. (1), lit. (h), precum _i cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare;

art. 38, alin (2), art. 162, art. 185, alin. (1) lit "a" _i alin. (6), art. 266, alin. (5) _i alin. (6) din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedur� fiscal�, cu modificärile �i completärile 

ulterioare, 

art. 80 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven�ei _i de insolven��, 

cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

art. 9, pct. 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, actualizata prin Legea nr. 199/1997; 

art. 6, alin. (3), art. 30, alin (1), lit:"e" din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic� 

legislativ� pentru elaborarea actelor normative, republicat�, modificat� _i completat�;

art.491 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare, care prevad faptul ca, in cazul oricarui inpozit sau oricarei taxe locale, care consta

intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, tinad cont 

de rata inflatiei 

art.493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i completãrile 

ulterioare, ale Hotárärii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legi nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modific�rile _i completärile ulterioare, 

ale Legii nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modific�rile _i complet�rile



Leioare, O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, precum _i ale art. 4 lit. b) 

Si art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen�a decizionalá în administra�ja pulouea 

republicat�; 
In temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 139 si art. 

196 alin.(), lit.a) din Ordonan�a de Urgentä a Guvernului nr.57/2019 privind Codul

administrativ, 
HOTARASTE: 

ART.I (1)- Se stabilesc impozitele �i taxele locale in Ora_ul Ovidiu, pentru anul fiscal

2022, conform Anexelor 1 -10, care fac parte integranta din prezenta hotäräre. 

(2) - Pentru determinarea impozitelor _i taxelor locale pentru anul fiscal 2022 

nivelurile în sume fixe, indexate cu rata infla�iei pe anul 2020 de 2,6%, sunt preväzute în 

tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele �i taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 

precum �i amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2022, constituind anexele 1-10 la 

prezenta hot�râre. 

I. IMPOZIT PE CLADIRI 

PERSOANE FIZICE

(a) Cota de impozit pentru cladirile reziden�iale _i cl�dirile anexa, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice _i care se aplic� valorii impozabile cf. art.457, alin. (1), este de: 

0.12%; 

(b) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii cl�dirilor nereziden�iale reevaluate aflate

în proprietatea persoanelor fizice, prev�zuta la art. 458, alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, este de: 

0,5%, 

c) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii cladirilor nerezidentiale nereevaluate 

aflate in proprietatea persoanelor fizice, prevazuta la art.458, alin.(4) din Legea

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

de: 

Cotele stabilite prin Cota stabilita de Consiliul Cota pentru anul 2022 

Codul Fiscal 
Local pentru anul 2021 

2 % 
2% 2 % 

Nota: Cladirile reevaluate, in cazul persoanelor fizice, conform Legii nr.227/2015,

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inseamna valoarea 

rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.

(d) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii impozabile a cladirilor nerezidentiale 

aflate in proprietatea persoanelor fizice, prevazuta la art.458, alin.(3) din Legea 

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

pentru activitati din domeniul agricol este de: 

Cotele stabilite prin Cota stabilita de Consiliul Cota pentru anul 2022 

Codul Fiscal Local pentru anul 2021 

0,4% 0,4 % 04%

PERSOANE JURIDICE 



(a) Cota de impozit/taxa se aplica asupra valorii impozabile a cladirilor rezidentiale reevaluate, aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazuta la 
art.460, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, este de: 

Cota+cota aditionalade Cotatcota aditionala de 
10% stabilita de Consiliul 10% pentru anul 2022 
Local pentrn anul 2021 

Cotele stabilite 

prin Codul Fiscal

0,08 %-0,2% 0,22 % 0,22%

Nota: Cladirile reevaluate, in cazul persoanelor juridice, conform Legii nr.227/2015, 
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inseamna valoarea 
rezultata dintr-un raport de evaloare intocmit in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

(b) Cota de impozit/taxa ce se aplica asupra valorii impozabile a cladirilor nerezidentiale, 

aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazuta la at.460, alin.(2), 

coroborat cu art.489, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este de: 1,3% 

Cotele stabilite prin 
Codul Fiscal

0,2-1,3%

Cota stabilita de Consiliul Cota stabilita de Consiliul 

Local pentruanul 2021 
1,3% 

| Local pentru anul 2022 
1,3% 

) Cota de impozit/taxa ce se aplica asupra valorii impozabile a cladirilor nereevaluate, 

aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, prevazuta la art.460, alin.(8), 

coroborat cu art.489, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, este de: 5% 

Cotele stabilite prin 
Codul Fiscal 

Cota stabilita de Consiliul Cota stabilita de Consiliul 

Local pentru anul 2021 Local pentru anul 2022 
5% 5% 5% 

(d) Cota de impozit ce se aplica asupra valorii impozabile a cladirilor nerezidentiale 

utilizate pentru activitati din domeniul agricol, aflate in proprietatea sau detinute de 

persoanele juridice, prevazuta la art.460, alin.3) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este de:

Cotele stabilite prin Cota stabilita de Consiliul Cota pentru anul 2022 
Codul Fiscal Local pentru anul 2021 

0,4 % 0,4% 0,4 % 

Il. TAXA PE CLADIRI 

Taxa asupra cladirilor proprietate publica sau privata a statului sau á unitatilor 
administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosínta, prevazuta, 
la art.455, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la valorile si in conditile similare impozitului pe cladiri. 

I1. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN Ov VIDIU VIN



Impozitul| taxa pe teren este stabilit potrivit Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care

este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare; 

IV. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Conform art.470, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95% fata de nivelul stabilit conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

V. TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
Taxa pentru serviciile de reclam� _i publicitate se calculeaz� conform art. 477, alin. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, prin 
aplicarea cotei de impozit la valoarea servicilor de reclama _i publicitate, care este de: 

Cotele stabilite prin Cota stabilita de Consiliul 
Local pentru anul 2021 

Cota pentru anul 2022 
Codul Fiscal 

3 % 3 % 3 % 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Impozitul pe spectacole se calculeaz� prin aplicarea cotei de impozit la suma încasat� din 

vânzarea biletelor de intrare _i a abonamentelor în conformitate cu art. 481, alin. (2) din Legea

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, cotele fiind de: 

a) 2% spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alt� manifestare 

muzical�, spectacol de circ sau orice competi�ie sportiv� intern� sau interna�ional�. 

b) 5%- oricarealt� manifestare artistic� decât cele enumerate la lit.a,

Art. 2 Pentru plata eu anticipa�ie a impozitului datorat pe întregul an (impozit clädiri,

teren _i mijloace de transport) pân� la data de 31.03.2022 inclusiv, pentru persoane fizice se 

acorda o bonifica�ie de 10%, iar pentru persoane juridice 5%. 

Art. 3 Scutirile la plata impozitelor �i taxelor locale se acord� conform art. 456, alin.

(1, art. 464, alin (1), art. 469, alin. (1), art. 476, alin (1), art. 479, respectiv art.482 din Legea

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicata, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Art. 4 Se acord� prin Hot�râre a Consiliului Local, alte scutiri în baza art. 456, alin (2), 

art. 464, alin. (2), art. 476, alin. (2), art. 485, alin. (1) _i art. 487 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, republicata, cu modificärile �_i complet�rile ulterioare 

Art. 5 Creantele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2021, mai mici

de 40 lei, se anuleaz� conform Codului de procedura fiscal, cu modific�rile _i complet�rile 
ulterioare. Plafonul se aplic� totalului creantelor fiscale datorate _i neachitate de debitori

OVIpiU aflate în sold la 31 decembrie 2021. 



Art. 6 In vederea calcularii in mod corect a taxei de salubritate, serviciul de impozite si taxe

ocaledin cadrul, 
o din cadrul Primariei orasului Ovidiu, in baza situatiilor lunare transmise de catre servicile 

din
eadrul Primariei orasului Ovidiu (SPCLEP, BIROU AGRICOL, DPAS, etc.), va proceda la 

c 

insti fastiintarea
tuturor contribuabililor ca in termen de 90 de zile de la data comunicari prezente

ho hotarari sa procedeze la depunerea declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei de 

salubritate/persoana. In cazul in care contribuabili instiintati nu depun declaratia de impunere in 

termen de 15 zile de la data instintarii, acestia vor fi impusi din oficiu, pe haza deciziei de 

termen de 

impunere emisa de serviciul Impozite si taxe locale. 

DECretarul ora�ului va comunica prezenta
hotärâre

Primarului ora_ului
Ovidiu,

Institu�iei Prefectului Jude�ului Constanta, 
Serviciului de Impozite _i Taxe Locale si tuturor 

factorilor interesati, in termenul legal. 

Prezenta 
hotärâre a fost aprobat� cu 

unanimitate de voturi "pentru" de cätre cei 16 consilieri locali# 

prezengila sedinta ordinara din 
21.12.2021 din totalul de 17 consilieri localiale_i în functie. 

OVIDIU 
PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONTRASEMNEAZA, 

ESERGHEP ERDAL

SECRETAR GENERAL U.A.T

ANTONIE LAURA -ELENA 


