
       PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA           ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA       

________________________________________________________________________________________________ 

www.primariaazuga.ro 1 

 Nr. inreg. 16914/08.11.2021  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru instituirea taxei aviz program de functionare , taxei  acord de functionare  si a 
taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind desfasurare  activitatii 

economice pe raza localității Azuga in anul fiscal 2022  
 

 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;  
   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;  
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   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.” 
 
 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

“orice exerciţiu comercial se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi în condiţiile 

legii”.  

Articolul 6 alin. (1) şi 2 din acelaşi act normativ, comerţul în zone publice se 

desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant, iar exercitarea activităţii de 

comercializare este supusă acordului autorităţilor administraţiilor publice locale, cu 

respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism.  

Articolul 6 din Ordonanta 99/2000 prevede: 

(1) Comerţul în zone publice se desfăşoară în structuri de vânzare cu sediu fix sau ambulant. 

(2) Exercitarea activităţii de comercializare în zone publice este supusă acordului 

autorităţilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după 

caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora şi a planurilor de urbanism. 

(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul transferului, mutării sau extinderii unui 

exerciţiu comercial, precum şi în cazul modificărilor aduse structurii de vânzare. 

Autorităţile administraţiei publice, potrivit art. 11, trebuie să asigure dezvoltarea 

armonioasă a reţelei şi tipurilor de distribuţie şi promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii 

cu activitate de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. 

Potrivit art. 475  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se instituie taxa pentru 

eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi: 

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul 

local şi este de până la 20 lei, inclusiv. 

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 

carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile 

locale şi sunt de până la 80 lei, inclusiv. 
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(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 

- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 

distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, 

oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

acestor nivelul municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte de către Consiliul General al 

(5) 

 
In acest sens  se propune instituirea taxei aviz program de functionare , taxei  

acord de functionare  si a taxei pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  

privind desfasurarea activitatii ,  si aprobarea regulamentului privind instituirea si 

aplicarea taxei aviz program de functionare , taxei  acord de functionare  si a taxei 

pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei  privind desfasurare  activitati 

economice  pe raza localității Azuga in anul fiscal 2022. 
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