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REFERAT DE APROBARE 

 

a unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2021 

 

 
 

Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, au fost 

adoptate noile reglementări în materie fiscală, inclusiv la nivel local. Astfel, în Titlul IX din actul 

normativ mai sus menționat, sunt prezentate impozitele și taxele locale așa cum acestea au fost 

stabilite de către legiuitor.  

În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale, anumite valori au fost stabilite însăși 

prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote procentuale, lăsându-se la 

latitudinea Consiliilor Locale, stabilirea valorilor între limitele prevăzute de lege. 

 Se propune ca la nivelul Municipiului Alexandria, indiferent de modul de determinare a 

obligației fiscale, valorile impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu un procent de 3,8 % , 

respectiv indicele de inflație stabilit pentru anul 2019, în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

Dacă hotărârea consiliului local nu este adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 

expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se 

determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din 

aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate 

potrivit prevederilor art.491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare  . 

Ca urmare a celor precizate mai sus, in temeiul prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57 din 

2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la 

promovarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021, în 

forma prezentata. 
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