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Nr. 16882 din 08/11/2021
REFERAT DE SPECIALITATE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a taxelor speciale
pentru anul 2022
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 2021 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 2022,
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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