CONSILIUL JUDEŢEAN BACĂU
PREŞEDINTE
Nr. 20.597/01.11.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare 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. 925/2017privind
Nomenclatorul activitatilor independente si isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul unei
asocieri fara personalitate juridica
In conformitate cu prevederile art. 69 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru
contribuabilii carea realizeaza venituri din activitati independente, altele decat venituri din profesii
liberale si din drepturi de proprietate intelectuala definite la art. 67 din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal si isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica,
venitul net se poate determina pe baza de norme de venit.
In conformitate cu prevederile punctului 8 alin. (1), Sectiunea a 3-a, Capitolul II, Titlul IV din
Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice date in aplicarea art. 69 din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, normele anuale de venit se stabilesc de catre directiiile generale
regionale ale finantelor publice iar la stabilirea lor vor fi consultate si consiliile judetene.
Astfel, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi – Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Bacău cu adresa nr. 22748/26.102021, înregistrată la Consiliul Judeţean Bacău sub
nr. 20378/28.10.2021 a transmis, normele de venit valabile în anul fiscal 2022 precum si nota de
fundamentare, pentru contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual sau in cadrul unei asocieri
fara personalitate juridica , potrivit prevederilor art. 69 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal in
vederea acordarii avizului consultativ.
La stabilirea normelor de venit pentru anul fiscal 2022 supuse avizării s-a avut în vedere alin. (3)
al art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare care
prevede că “Norma de venit pentru fiecare activitate desfășurată de contribuabil nu poate fi mai mică
decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată( 2300 lei/luna ), în vigoare la momentul
stabilirii acesteia, înmulțit cu 12.” Prevederile prezentului alineat se aplică și în cazul în care activitatea
se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, norma de venit fiind stabilită pentru
fiecare membru asociat”.
In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta care genereaza venituri din
activitati independente, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei
activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata
activitatea respectiva.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, republicatã, are ca
scop implicarea activã a cetãţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de
elaborare a actelor normative şi implicit sporirea gradului de transparenţã la nivelul administraţiei
publice faţã de cetãţean. În aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în
administraţia publicã, republicatã, este supus consultãrii publice orice proces de elaborare a proiectului
unui act cu caracter normativ, adicã orice act cu aplicabilitate generală, adoptat de o autoritate publicã.
În acest sens, autoritatea administraţiei publice are obligaţia sã publice anunţul referitor la elaborarea
unui proiect de act normativ, cu cel puţin 30 de zile lucrãtoare înainte de supunerea spre avizare de cãtre
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autoritãţile publice, pe site-ul propriu, la sediul propriu, într-un un spaţiu accesibil publicului, spre
dezbatere publicã.
Avand in vedere cele mentionate, consideram necesara si oportuna intitativa , motiv pentru care
propunem spre aprobare proiectul de hotarare 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.
INIȚIATOR
PREŞEDINTE,
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