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STUDIU DE IMPACT
privind instituirea și aplicarea taxei de salubrizare pe raza localității Azuga in anul fiscal 2022

Motivul emiterii actului normativ
Având în vedere prevederile Codului Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)
şi în conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea şi aprobarea impozitelor şi
taxelor locale intră în componenţa consiliului local conform prevederilor art. 129 alin. 2 lit. b
coroborat cu alin. 4 lit. c din Ordonanta de urgenta 57/2021 privind Codul administrativ.
În materie fiscală, dispoziţiile Codului fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din
alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele care se constituie în
venituri ale bugetului local, urmând ca utilitatea acestora să aibă loc în condiţiile
reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale).
Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce privesc
impozitele şi taxele locale, prin aprobarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, au fost
datorate în principiu următorilor factori:
- reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;
- încurajarea investiţiilor;
- impactul în bugetele autorităţilor locale acordând acestora posibilitatea să
stabilească politica fiscală locală tinând cont de propriile necesităţi de
proiectare bugetară.
La stabilirea taxelor locale pentru anul 2022, în oraşul Azuga, s-a avut în vedere
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Având în vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unui act normativ privind
stabilirea taxelor locale pentru anul 2022.
Aprobarea acestui act normativ este determinată de necesitatea stabilirii şi colectării
taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul oraşului Azuga, în vederea asigurării resurselor
necesare contituării finanţării proiectelor în derulare, pentru asigurarea serviciilor finanţate
din bugetul local.
Impactul economico-social al proiectului de act normativ
Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală.
Instituirea taxei de salubrizare asigura finantarea serviciilor de colectare, transport,
sortare, compostare si depozitare datorata de catre utilizatorii casnici si non-casnici ,
obligatie prevazuta de legea 101/2016.
Impactul financiar asupra bugetului local
Pentru anul 2022 propunem menţinerea nivelurilor aplicate în anul 2021 a taxei de
salubrizare:
- 30 lei/gospodărie/lună – pentru persoanele fizice
- 2000 lei/lună – pentru persoanele juridice
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Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării
lucrărilor publice aflate în sarcina Primăriei şi se stabileşte după reglementările legale în
vigoare.
Efectele proiectului de act normativ asupra mediului
Neîndeplinirea sarcinilor legate de încheierea contractelor de salubritate duce la
poluarea mediului înconjurător.
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 oraşului Azuga, afişat la
avizierul Primăriei oraşului Azuga.
Măsuri de implementare
După aprobarea proiectului de hotărâre, prezentul regulament va fi transmis tutror
serviciilor şi compartimentelor interesate din cadrul Primăriei Orasului Azuga spre luare la
cunoştinţă şi punere în aplicare
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