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REFERAT DE SPECIALITATE 

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  şi a taxelor speciale 

Pentru anul 2019 

 

 

         În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) punctul b) din Legea ne.273/2006 

privind finanţele publice locale cu modificărileşicompletărileulterioare, autorităţile 

administraţiei publice locale au în competenţă şi responsabilitatea în domeniul 

stabilirii, constatării, controlului, urmăririi si încasăriii impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a oricăror altor venituri ale unităţiloradministrativ-teritoriale, prin 

compartimentele proprii de specialitate. 

Necesitatea elaborarii 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 impozitelo şi taxelor locale 

     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 

indexeaza 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 in anul fiscal următor. 

      - art.495 lit.f)  conform cărui“ 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) 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 special 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 si de necesităţile bugetare locale”, cu excepţia taxelor 

judiciare de timbru, alte taxe de timbre prevăzute de lege şi taxele extrajudiciare de 

timbru, exclusive contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale, 

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 căroraconsiliul local poate stabili acordarea de 

scutiri şi reduceri de la plata impozitelor şi taxelor locale. 

    Luând  în considerare prevederile articolelor de mai sus propunem pentru 

anul 2019 o majorare cu 10 % sau ramanerea la nivelul anului 2018 a taxelor şi 

impozitelor (pentru anul 2018  impozitele şi taxele locale s au maj cu 10 % )  

    Introducerea  

Propun  aprobarea  bonificatiei de 10 % pt plata cu anticipatie pana la 31 
martie , integral la impozitul pe clariri , terenuri si mij. de transport PF  
      Propun  anularea  creantelor restante in sume mai mici de 20 lei inclusiv,la 
impozitul pe cladiri , teren si mij. de transport , conform art. 266 din Legea 
207/2015  
      Propun reducerea  cu 50 % a impozitelor pe cladiri ,terenuri si mijloacelor 
de  transport , avizelor si autorizatiilor , conf Ordonantei 27/1996 ( pt cei ce au 
domiciliul si locuiesc in comuna ). 
Supun spre  aprobare . 
 

Intocmit , 
Inspector 

Marc Florina 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


