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REFERAT DE APROBARE AL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În cadrul politicii economice naționale, autoritățile administrației publice locale au
dreptul la resurse proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor
lor. Resursele financiare ale autoritățiilor administrației publice locale trebuie să fie
proporționale cu competențele prevăzute de constituție sau de lege.
Cel puțin o parte dintre resursele financiare ale autorităților administrației publice locale
trebuie să provină din taxele și impozitele locale, al căror nivel acestea au competența să îl
stabilească în limitele legale.
Potrivit art. 5, alin. (1) din legea 273/2006 , privind finanțele publice locale „veniturile
bugetare locale se constituie din:
a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi
cote defalcate din impozitul pe venit;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;
d) donaţii şi sponsorizări. ”
Impozitele și taxele locale intră în sfera impozitelor, taxele şi contribuţiile sociale
obligatorii reglementate de Codul fiscal potrivit art. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal. Acestea sunt potrivit aceluiași act normativ:
a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale.
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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 indexează anual,
până la data de 30 aprilie, 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.
Prin HCL 62/2020 Consiliul Local Avrig a aprobat indexarea impozitelor și taxelor
locale, precum și a limitei amenzilor aplicate de organul fiscal local în cazul persoanelor fizice și
juridice, cu rata inflației de 3,8%.
Totodată în conformitate cu art. 87 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ „în
cadrul politicii economice naţionale, unităţile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse
financiare proprii, pe care autorităţile administraţiei publice locale le stabilesc, le
administrează şi le utilizează pentru exercitarea competenţei şi a atribuţiilor ce le revin, în
condiţiile legii.
Resursele financiare de care dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să
fie corelate cu competenţa şi atribuţiile prevăzute de lege.
În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei
publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe bugetele
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii. Stabilirea, constatarea,
impunerea, inspecţia fiscală, încasarea, urmărirea şi executarea silită, precum şi procedurile de
administrare a creanţelor bugetare locale se realizează în condiţiile legii.
Autorităţile administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de
resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale unităţilor
administrativ-teritoriale, în conformitate cu principiul autonomiei locale.
Față de cele menționate mai sus și în temeiul art. 136, alin. (8), lit. a) din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ propun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.

PRIMAR
David Adrian Dumitru
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