PROIECT
HOTĂRÂRE
privind avizarea normelor de venit valabile pentru anul fiscal 2022, pentru contribuabilii persoane
fizice care realizeaza venituri din activitati de productie comert, prestari de servicii, stabilite
conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 925/2017 privind Nomenclatorul activitatilor
independente si isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul unei asocieri fara personalitate
juridica
Consiliul Judeţean Bacău întrunit în şedinţa ordinară din luna ……2021;
Având în vedere dispoziţiile art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Titlului IV „Impozitul pe venit”, Capitolul II „Venituri din activități
independente”, Secțiunea a 3-a „Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit”, punctul 8, din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net
se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care
realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, aprobat prin Ordinul Ministrului
Finanţelor Publice nr. 925/2017;
Luând în considerare propunerile transmise de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău prin adresa nr. 22.748/26.10.2021, înregistrată
la Consiliul Judeţean Bacău sub nr. 20.378/28.10.2020.
Văzând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 20.597/01.11.2021,
Raportul Direcţiei economice nr. 20.598/01.11.2021, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeţean Bacău;
În temeiul art. 173, alin. (1), lit. ”f”, al art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Codul
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se avizează favorabil Normele de venit pentru contribuabilii persoane fizice care realizeaza
venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii, stabilite conform Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare și Ordinului Ministrului Finantelor Publice
nr. 925/2017 privind Nomencaltorul activitatilor independente si isi desfasoara activitatea individual sau
in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica, conform Anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Administraţiei Judeţene a
Finanţelor Publice Bacău şi va fi făcută publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE,
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CONTRASEMNEAZĂ,
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