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NOTĂ FUNDAMENTARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022
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 2021, 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 2022, valoarea estimată a se încasa din
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impozite și taxe locale va fi la nivelul celor din anul 2021, 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 2022 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,
Barbu Ciprian George

Birou Venituri,
Vînătoru Mariana
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