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Nr. 17626.1 din 03/ 11/ 2022 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea  impozitelor și taxelor speciale stabilite în sumă fixă 

pentru anul 2023 

 

  

  Potrivit prevederilor din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare,  au fost adoptate noile reglementări în materie fiscală, inclusiv la nivel 

local. Astfel în Titlu IX  din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate impozitele  și taxele 

locale așa  cum acestea au fost stabilite de către legiutor. 

 În altgoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale anumite valori au fost stabilite însăși  

prin Codul fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote procentuale, lasându-se la 

latitudinea Consiliilor Locale stabilirea între limitele prevăzute de lege. 

 Se propune ca la nivelul Orașului Azuga, valoarea impozitelor și taxelor obigatorii să se 

situeze  la nivelul anului fiscal precedent. Situațiile în care Consiliile Locale pot hotărî între anumite 

limite sunt detaliate în prezentul proiect de hotărâre. 

 În ce privește segmentul facilităților fiscale, se propune ca acestea să se păstreze tot la 

nivelul anului fiscal precedent. 

 

 Potrivit art. 484 din Legea 227/2015  - Cod  fiscal : Taxe speciale  

(1)Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, 

precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

(2)Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după 

caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se 

stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3)Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 

serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze 

prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. cu modificarile si completarile 

ulterioare, Primaria orasului Azuga poate adopta taxe speciale. 

 

 Potrivit prevederilor art. 486 din Legea nr.227/2015 – Cod fiscal: Alte taxe locale 

(1) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, după caz, 

pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor 

memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.  

(2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 

destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde 

acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. 
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Strategia locală de dezvoltare economico-socială a orașului Azuga are ca principal obiectiv 

stimularea potențialului economic și turistic și crearea de condiții pentru divesificarea facilităților și 

a serviciilor oferite  atât   cetățenilor și  turiștilor,  cât și IMM-urilor . 

Câteva dintre măsurile care se impun pentru atingerea acestui obiectiv sunt: 

- asigurarea sezonului de schi pe întreg domeniul schiabil din stațiune în mod unitar. 

- crearea de conditii optime pe partii pentru desfasurarea competitiilor sportive  

nationale si internationale si pozitionarea pe piata prin avantajele competitive ale partiilor de schi 

din Azuga si beneficiile create. 

- atragerea unui numar cat mai mare de turisti in zona, precum si organizarea unui 

număr cât mai mare de competiții, prin asigurarea condițiilor optime  de practicare a schiului la 

standarde europene. 

- creșterea veniturilor la bugetul local din turism  

- consolidarea notorietății pe piața naționala și internațională a stațiunii turistice   

Azuga, prin dezvoltarea calitativă a domeniului schiabil existent. 

- susținerea IMM-urilor prin investiții locale  în structuri de sprijinire a afacerilor 

- îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor turistice. 

- dezvoltarea structurilor de sprijinire  a afacerilor , inclusiv  a  domeniului schiabil în orașul 

Azuga, va avea ca efect stimularea mediului de afaceri local, contribuind la crearea unui climat 

favorabil pentru atragerea de noi investiții . 

Prin stimularea dezvoltării acestor structuri  se  urmărește  înregistrarea unui impact pozitiv 

asupra întregii comunității locale și chiar asupra întregii zone, prin creșterea ofertei de noi locuri de 

muncă direct create, creșterea salariilor, a vânzărilor  contribuind în final la asigurarea stabilității și 

a extinderii economice a orașului Azuga. 

Prin incurajarea dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii, o atenție deosebită se acordă dezvoltării 

domeniului schiabil , asigurării de condiții optime de petrecere a timpului liber, atât pentru cetățenii 

orașului Azuga, cât și turiștilor care vin în stațiune. Se are în vedere diversificarea oportunităților 

oferite turiștilor pe domeniul schiabil, prin oferirea de servicii calificate schiorilor  si a copiilor care 

practica acest sport. 

Orașul Azuga deține în proprietate pârtii de schi, care compun domeniul schiabil al orașului,  pentru 

a căror construire au fost alocate fonduri  substanțiale de la bugetul local  și care necesită întreținere 

și dezvoltare. 

 

 Potrivit prevederilor art. 491  din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal, respectiv 

indexarea sumelor aferente oricarui impozit sau taxa  stabilita pe baza unei sume in lei, in functie de 

rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, este de precizat ca, intrucat rata inflatiei pentru anul 2021 

are o valoare pozitiva, conform Institutului National de Statistica, in cazul oricarui impozit sau taxa 

locala va avea loc indexarea sumelor, astfel:.   

(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,  

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. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului 

General al Municipiului Bucureşti. 
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        - Potrivit prevederilor art. 495  din  Legea  227/2015, privind Codul fisca art.495 lit.f) 

conform căruia: “ Consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile  

impozitelor şi taxelor având competenţa de a stabili cota/valoarea impozitelor şi taxelor locale cand 

prin lege sunt stabilite limite minime şi maxime; 

 

       - Potrivit prevederilor art. 462  alin(2), art.467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) din  Legea  

227/2015, privind Codul fiscal, conform cărora Consiliul local stabileşte nivelul bonificaţiei de 

până la 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitul pe 

mijloacele de transport; 

       - Potrivit prevederilor art.484 alin.(1) si art.486 alin.(1) şi alin.(2) din  Legea  227/2015, 

privind Codul fiscal, conform cărora Consiliul local poate stabili taxe speciale şi alte taxe locale; 

 

       -  Potrivit prevederilor Titlului IX, art. 489  din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal, 

conform căruia “Autoritatea deliberativă a administratiei publice locale, la propunerea autoritătii 

executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în 

funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare 

locale”, cu excepţia taxelor judiciare de timbru, alte taxe de timbru prevăzute de lege şi taxele 

extrajudiciare de timbru,  iar cotele adiţionale nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime 

stabilite prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

 

         - Potrivit prevederilor art. 456  alin.(2), art.464 alin.(2), art.469 alin.(2), art.470 alin.(3), 

art.476 alin.(2), art.485 alin.(1) şi art.487 din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal , conform 

cărora consiliul local poate stabili acordarea de scutiri şi reduceri de la plata impozitelor şi taxelor 

locale. 

 

 Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale   -  

Principiul autonomiei locale financiare:  

   (1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autorităţile 

administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi în limitele 

prevăzute de lege.  

   (2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale, în condiţiile legii.  

   (3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze 

aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de 

competenţă.  

   (4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei publice 

locale în conformitate cu prevederile legale.  

Potrivit prevederilor art 20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale: „(1) Autorităţile 

administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce priveşte 

finanţele publice locale:  

   a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit 

prevederilor stabilite prin prezenta lege;  

   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi 

a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de 

specialitate, în condiţiile legii;  

   c) urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe parcursul 

anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;  
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   d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice de 

interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor operatori 

economici specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora în 

beneficiul colectivităţilor locale;  

   e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor administrativ-

teritoriale;  

   f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 

urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;  

   g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi urmărirea 

achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către 

beneficiari;  

   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de eficienţă;  

   i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;  

   j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în 

perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;  

   k) îndeplinirea şi a altor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi prevăzute  

Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale -  Competenţe în 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale : 

„Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.” 

 

          Luând în considerare prevederile articolelor de mai sus  propun spre aprobare proiectul 

de hotărâre privind stabilirea impozitelor  și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, precum și a 

taxelor speciale propuse conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal. 
 

 

  

 

          Primar,                Birou Venituri, 

Barbu Ciprian George             Vînătoru Mariana  
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Nr. 17626.2 din 03/ 11/ 2022 

STUDIU DE IMPACT  
 

la Proiectul  de  Hotărâre  
privind aprobarea  impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale stabilite în sumă 

fixă pentru anul 2023 
  
       Motivul emiterii actului normativ 

 
        Titlu IX din Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare. 

Art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
“(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi 
juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, pot adopta taxe 
speciale.  
(2) Domeniile în care consiliile locale, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile 
publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de 
serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de 
organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să 
efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu." 

Potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal „ (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,  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”. 

Întrucât cuantumul taxelor speciale nu este stabilit prin Codul fiscal, ci prin hotărâre a 

consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării. 

 

 Art. 486 din Legea nr.227/2015 – Cod fiscal: Alte taxe locale 
 (1)Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau consiliile judeţene, 
după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele 
asemenea. 
 (2)Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza 
localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra 
mediului înconjurător. 
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 Strategia locală de dezvoltare economico-socială a orașului Azuga are ca principal 
obiectiv stimularea potențialului economic și turistic și crearea de condiții pentru 
divesificarea facilităților și a serviciilor oferite  atât   cetățenilor și  turiștilor,  cât și IMM-
urilor. 
 Câteva dintre măsurile care se impun pentru atingerea acestui obiectiv  sunt: 

 asigurarea sezonului de schi pe întreg domeniul schiabil din stațiune în mod unitar. 
 crearea de condiții optime pe partii pentru desfasurarea competitiilor sportive  

naționale și internationale si pozitionarea pe piața prin avantajele competitive ale pârtiilor de 
schi din Azuga și beneficiile create. 

 atragerea unui numar cât mai mare de turiști în zonă, precum și organizarea unui 
număr cât mai mare de competiții, prin asigurarea condițiilor optime  de practicare a schiului 
la standarde europene. 

 creșterea veniturilor la bugetul local din turism  
 consolidarea notorietății pe piața națională și internațională a stațiunii turistice   

Azuga, prin dezvoltarea calitativă a domeniului schiabil existent. 
 susținerea IMM-urilor prin investitii locale  in structuri de sprijinire a afacerilor 
 îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor turistice. 

 Dezvoltarea structurilor de sprijinire  a afacerilor , inclusiv  a  domeniului schiabil in 
orasul Azuga, va avea ca efect stimularea mediului de afaceri local, contribuind la crearea unui 
climat favorabil pentru atragerea de noi investitii . 
 Prin stimularea dezvoltarii acestor structuri  se  urmareste  inregistrarea unui impact 
pozitiv asupra intregii comunitati locale si chiar asupra intregii zone, prin cresterea ofertei de 
noi locuri de munca direct create, cresterea salariilor, a vanzarilor  contribuind in final la 
asigurarea stabilitatii si a extinderii economice a orasului Azuga. 
 Prin incurajarea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, o atentie deosebita se 
acorda dezvoltarii domeniului schiabil , asigurarii de conditii optime de petrecere a timpului 
liber, atat pentru cetatenii orasului Azuga, cat si turistilor care vin in statiune. Se are in vedere 
diversificarea oportunitatilor oferite turistilor pe domeniul schiabil, prin oferirea de servicii 
calificate schiorilor  si a copiilor care practica acest sport. 
 Orașul Azuga deține în proprietate pârtii de schi, care compun domeniul schiabil al 
orașului,  pentru a căror construire au fost alocate fonduri  substanțiale de la bugetul local  și 
care necesită întreținere și dezvoltare. 
 
 Art. 491  din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal, respectiv indexarea sumelor 
aferente oricarui impozit sau taxa  stabilita pe baza unei sume in lei, in functie de rata inflatiei 
pentru anul fiscal anterior, este de precizat ca, intrucat rata inflatiei pentru anul 2021 are o 
valoare pozitiva, conform Institutului National de Statistica, in cazul oricarui impozit sau taxa 
locala.   
(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,  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. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti. 
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       Art. 495  din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal art.495 lit.f) conform căruia:          “ 
Consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor având competenţa de 
a astabili cota/valoarea impozitelor şi taxelor locale cand prin lege sunt stabilite limite 
minime şi maxime; 
 
       -Art. 462  alin(2), art.467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) din  Legea  227/2015, privind Codul 
fiscal, conform cărora Consiliul local stabileşte nivelul bonificaţiei de până la 10% pentru 
plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitul pe mijloacele de 
transport; 
 
       - Art 484 alin.(1) si art.486 alin.(1) şi alin.(2) din  Legea  227/2015, privind Codul 
fiscal, conform cărora Consiliul local poate stabili taxe speciale şi alte taxe locale; 
 
       - Art. 489  din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal, conform căruia “Autoritatea 
deliberativă a administratiei publice locale, la propunerea autoritătii executive, poate stabili 
cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de 
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale”, 
cu excepţia taxelor judiciare de timbru, alte taxe de timbru prevăzute de lege şi taxele 
extrajudiciare de timbru,  iar cotele adiţionale nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile 
maxime stabilite prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
 
         - Art. 456  alin.(2), art.464 alin.(2), art.469 alin.(2), art.470 alin.(3), art.476 alin.(2), 
art.485 alin.(1) şi art.487 din  Legea  227/2015, privind Codul fiscal , conform cărora 
consiliul local poate stabili acordarea de scutiri şi reduceri de la plata impozitelor şi taxelor 
locale. 
 
 -Art. 16 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale   -  Principiul 
autonomiei locale financiare:  
   (1) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care 
autorităţile administraţiei publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuţiilor lor, pe baza şi 
în limitele prevăzute de lege.  
   (2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii nivelurilor impozitelor 
şi taxelor locale, în condiţiile legii.  
   (3) Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie să afecteze 
aplicarea politicilor bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de 
competenţă.  
   (4) Sumele defalcate cu destinaţie specială se utilizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale în conformitate cu prevederile legale.  
Potrivit prevederilor art 20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale: „(1) 
Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în 
ceea ce priveşte finanţele publice locale:  
   a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi 
potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege;  
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   b) stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, 
precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimente 
proprii de specialitate, în condiţiile legii;  
   c) urmărirea şi raportarea execuţiei bugetelor locale, precum şi rectificarea acestora, pe 
parcursul anului bugetar, în condiţii de echilibru bugetar;  
   d) stabilirea şi urmărirea modului de prestare a activităţilor din domeniul serviciilor publice 
de interes local, inclusiv opţiunea trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor 
operatori economici specializaţi ori servicii publice de interes local, urmărindu-se 
eficientizarea acestora în beneficiul colectivităţilor locale;  
   e) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică şi privată a unităţilor 
administrativ-teritoriale;  
   f) contractarea directă de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 
urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;  
   g) garantarea de împrumuturi interne şi externe, pe termen scurt, mediu şi lung, şi 
urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective 
de către beneficiari;  
   h) administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, în condiţii de 
eficienţă;  
   i) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice 
locale;  
   j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în 
perspectivă a unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale;  
   k) îndeplinirea şi a altor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi prevăzute  
Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale -  
Competenţe în stabilirea impozitelor şi taxelor locale : 
„Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii.” 
 
          Luând în considerare prevederile articolelor de mai sus  propun spre aprobare 
proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor  si  locale pentru anul fiscal 2023, precum 
si a taxelor speciale propuse conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal si publicarea 
acestuia pe pagina de internet al Primariei  orasului Azuga, afisat la sediul autoritatii publice 
locale pentru dezbatere publica timp de 30 zile dupa care urmatoarele 10 zile se vor purta 
discutii cu cei interesati. 
 

Impactul economico - social al proiectului de act normativ 
 

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. 
Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite, taxele speciale si alte taxe locale  se va 
asigura realizarea serviciilor de întreţinere drumuri, salubrizare, iluminat public stradal, 
întreţinere şi funcţionare în condiţii normale a unităţilor de învăţământ, e.t.c., precum şi 
realizarea unor proiecte de investiţii de interes pentru locuitorii orasului Azuga, avându-se în 
vedere proiectele sociale, culturale şi sportive. 
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 Impactul financiar asupra bugetului local 
  
Impozitele, taxele speciale  si alte taxe locale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai 
de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au 
instituit taxele respective. 
Avându-se în vedere că executivul propune, menţinerea impozitelor si  taxelor speciale 
datorate de persoanele fizice şi juridice pentru anul 2023 la nivelul celor stabilite pentru anul 
2022, cu mici modificari la unele taxe speciale si taxe locale, valoarea totală estimată a se 
încasa din impozite si taxe  speciale pentru anul 2023 va fi la nivelul anului 2022 cu mici 
cresteri datorate de indexarea cu rata inflatiei, conform prevederilor legale in vigoare. 
 
      Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării 
serviciilor publice aflate în sarcina primăriei şi se stabileşte după reglementările legale în 
vigoare 
 
    Efectele proiectului de act normativ asupra mediului 

              
Nu este cazul. 
 
     Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 

 
Se vor respecta prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv: 

- Consultare publică prin intermediul: Site-ul Primăriei orasului Azuga ;  
- publicare anunţ  
- Dezbatere publică  

 
      Măsuri de implementare 
 
După aprobarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmis:  Serviciului economic - Birou 
Venituri, serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei orașului Azuga  spre 
luare la cunoştinţă şi punere în aplicare. 
 

Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor speciale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din orasul Azuga  pentru anul 2023. 

Prezentul studiu de impact s-a întocmit în conformitate prevederile Legii 
281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, publicată în MO nr.679/05.11.2013. 
 
          Primar,                Birou Venituri, 
Barbu Ciprian George             Vînătoru Mariana  
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Nr.17626.3 din 03/ 11/ 2022 

 

 

NOTĂ FUNDAMENTARE 

 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2023 

 

 

  Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile: 

 -  Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare ; 

 - Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - Legii 544/2001 privind liberul acces la la informațiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările şi completările ulterioare; 

 - O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  Impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru 

cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.  

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse financiare:  

 impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 

 impozitul pe teren şi taxa pe teren, 

 impozitul pe mijloacele de transport,  

 taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor,  

 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, 

 impozitul pe spectacole, 

 taxele speciale și alte taxe locale, 

 amenzile şi penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale, 

 taxele judiciare de timbru, 

 taxele de timbru pentru activitatea notarială,  

 taxele extrajudiciare de timbru.  

 

Competența aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului local, în temeiul 

prevederilor art.129 alin.4, lit.c și art.196, alin.1, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Cotele adiționale aplicate sunt cuprinse între 15-50% conform prevederilor art.489 din 

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

 Pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate pe raza localității Azuga, impozitul se 

majorează cu 500% conform alin. 5 art. 489 din Legea 227/2015. 

 Bonificația acordată  pentru plata anticipată se menține la nivelul anului 2022, și este de 

maxim 10%, aplicată la impozit clădiri, impozit pe teren și mijloace auto. 

  

 Avându-se în vedere că executivul nu propune majorari semnificative ale impozitelor și 

taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice in anul 2023, valoarea estimată a se încasa din 
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impozite și taxe locale va fi la nivelul celor din anul 2023, cu influență din indexarea cu rata 

inflației publicată pe site-ul INS. 

 Taxele speciale, precum și alte taxe locale sunt stabilite conform fundamentărilor și 

regulamentelor atașate la prezentul proiect, acolo unde este cazul. 

 Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice 

locale, precum și pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice 

locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale acestor servicii.  

  Menționăm că în anexa atașată la  proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale, pentru anul 2023 avem explicații despre cotele adiționale aplicate conform Legii 

227/2015 privind Codul Fiscal . 

 

 Având în vedere cele prezentate vă propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

 

 

Primar,       Birou Venituri, 

Barbu Ciprian George                Vînătoru Mariana 
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Nr. 17626 din 03/11/2022 

 
REFERAT DE SPECIALITATE 

 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  şi a taxelor speciale 

pentru anul 2023 
 
 
          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) punctul b) din Legea ne.273/2006 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale au în competenţă şi responsabilitatea în domeniul stabilirii, 
constatării, controlului, urmăririi şi încasării impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 
oricăror altor venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin compartimentele proprii 
de specialitate. 
         La stabilirea  nivelurilor impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al 
bugetului local pentru anul 2023 s-au avut în vedere următoarele : 

- art. 56, alin.(1) din Constitutia Romaniei, care prevede că ,, cetățenii au obligația să 
contribuie, prin impozite și taxe, la cheltuielile publice”; 

- Ordonanța de Urgență  a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea  nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 9 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 
15 octombrie  1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, și care la pct. 3 
stipulează: ,, Cel puțin o parte din resursele finanaciare ale administrației publice 
locale trebuie să provină din taxele și impozitele locale; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și 
completările ulterioare; 

  
         Necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale se fundamentează pe baza următoarelor articole din cuprinsul Legii nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare: 
         -   art.491 – Indexarea impozitelor şi taxelor locale 

 În cazul oricărui impozit sau oricarei 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, 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. 

 Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi 
se aplică în anul fiscal următor. 

        -  art.495 lit.f) conform căruia: “ Consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile 
impozitelor şi taxelor având competenţa de a astabili cota/valoarea impozitelor şi taxelor 
locale când prin lege sunt stabilite limite minime şi maxime; 
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       -  art.462 alin(2), art.467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) conform cărora Consiliul local 
stabileşte nivelul bonificaţiei de până la 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 
clădiri, impozitului pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport; 
       -  art.484 alin.(1) si art.486 alin.(1) şi alin.(2) conform cărora Consiliul local poate stabili 
taxe speciale şi alte taxe locale; 
       -   art.489 conform căruia “Autoritatea deliberativă a administratiei publice locale, la 
propunerea autoritătii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale 
prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale, 
geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale”, cu excepţia taxelor judiciare de 
timbru, alte taxe de timbru prevăzute de lege şi taxele extrajudiciare de timbru,  iar cotele 
adiţionale nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite prin Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
         - art.456 alin.(2), art.464 alin.(2), art.469 alin.(2), art.470 alin.(3), art.476 alin.(2), 
art.485 alin.(1) şi art.487, conform cărora consiliul local poate stabili acordarea de scutiri şi 
reduceri de la plata impozitelor şi taxelor locale. 
         Luând în considerare prevederile articolelor de mai sus  propun spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor  și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, 
precum și a taxelor speciale propuse, conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, și 
publicarea acestuia pe pagina de internet al Primăriei orașului Azuga, afișat la sediul 
autorității publice locale pentru dezbatere publică timp de 30 zile. 
 
 
 
 
         Întocmit, 
            Vînătoru Mariana   
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R E F E R A T 
 

Privind inițierea unui proiect de H.C.L. pentru anul fiscal 2023 
 
 
                    Subsemnata Vînătoru Mariana, consilier în cadrul Serviciului Economic - Birou 
Venituri, în conformitate cu prevederile  Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de 
hotărâre după cum urmează: 
 
Art. 1 -  anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 
2022, mai mici de 40 lei, exceptând taxa folosință loc înhumare și înteținere cimitir, conform 
art. 266 din Legea 207/2015. Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și 
neachitate de debitori. 
 
Art.2 - aprobarea plafonului minim al creanțelor fiscale potrivit art.162 din Legea 207/2015 
pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie, lista 
debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, după cum 
urmează: 
 

-1.000 lei pentru persoane juridice ; 
-   500 lei pentru persoane fizice . 

 
Art.3 - aprobarea scăderii din evidențele fiscale a creanțelor aflate în suprasolvire la data de 
31.12.2022, încasate înainte de 31.12.2017, pentru care nu s-au depus cereri de restituire 
până la finele anului 2022, conform art. 219 din Legea 207/2015 privind Codul de 
Procedură  Fiscală , privind prescripția dreptului de a cere restituire. 
  
 
 
         Întocmit,   
                                  Vînătoru Mariana   

 


