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RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste : aprobarea unor impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2022

Prin Referatul de Aprobare nr.9596/14.04.2021, Primarul municipiului Alexandria
propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea unor impozite si taxe
pentru anul fiscal 2022.

1.Necesitatea:
Proiectul de hotarare propus are ca scop aprobarea unor impozite si taxe pentru anul 

fiscal 2022.
La stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit la 

bugetului local pentru anul 2022, s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:
ÿ	Constitutia Romaniei, care la art. 56, alin. (1) prevede: ,,Cetatenii au obligatia sa
contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.”;
ÿ	Prevederile art. 9 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997, la pct. (3) stipuleaza:
,,Cel putin o parte din resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice locale
trebuie sa provina din taxele si impozitele locale, al caror nivel acestea au competenta sa il
stabileasca in limitele legale.”;

2.Oportunitatea
Se impune elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea unor impozite si taxe 

locale pentru anul 2022 pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al
municipiului Alexandria in scopul finantarii cheltuielilor publice locale.

Impozitele si taxele locale sunt reglementate de Titlul IX din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal si constituie venituri proprii ale bugetelor unitatilor administrativ-
teritoriale, avand ca surse:
¸	impozitul/taxa pe cladiri,
¸	impozitul/taxa pe teren,
¸	impozitul pe mijloace de transport,
¸	taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor,
¸	taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate,
¸	impozitul pe spectacole,
¸	taxe speciale,
¸	taxe judiciare de timbru,
¸	alte taxe locale.



3.Consideratii de ordin economic:
Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal s-au stabilit nivelurile pentru valorile

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile
aplicabile in anul 2022.

Potrivit art.491alin.1) si (1^1) din Legea nr.227/2015 ’’ In cazul oricarui impozit sau a 
oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei, sau care este stabilita pe baza 
unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, 
de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata 
pe siteurile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice. Sumele indexate se aproba prin hotarare a consiliului local si se
aplica in anul fiscal urmator .

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 
470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare 
în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii 
Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a 
monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 
aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei.”

Conform datelor publicate atat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, cat si pe 
site-ul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administrative, rata inflatiei pentru 
anul 2020 a fost de 2,6 % .

Prin urmare, intrucat rata inflatiei pentru anul 2020 are o valoare pozitiva se impune 
indexarea pentru anul 2022, a impozitelor și taxelor locale, care constau intr-o anumita suma 
in lei, sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, prevăzute la Titlul IX din 
Legea nr.227/2015.

La sfarsitul anului 2021, se va initia un nou proiect de hotarare prin care se vor stabili 
si alte taxe locale pentru anul fiscal 2022.

4.Consideratii de ordin juridic:
v	Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile

ulterioare ;
v	H.G. nr.1/2016 –pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului 

Fiscal, cu modificarile si completarile ulteriore ;
v	Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare
v	Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
v	Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu



modificarile si completarile ulterioare;
v	Hotararea Consiliului Local nr. 14/2008 si nr.412/2019 privind incadrarea

terenurilor din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, pe zone pentru plata impozitului pe 
teren;

v	O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ al Romaniei, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

v	Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu
modificarile si completarile ulterioare .

În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, pentru asigurarea veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului 
Alexandria in anul 2022, in scopul finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte si 
tinand cont de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte si in conformitate cu 
prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, avand in vedere ca cele ce au fost mentionate sunt necesare, oportune si legale, se 
impune elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea unor impozite si taxe locale 
pentru anul fiscal 2022, care sa fie supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al 
municipiului Alexandria.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem Consiliului Local pentru anul 2022,
urmatoarele:
- Aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, a unor impozite si taxe locale si alte taxe 
asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2022, care sunt prezentate in 
Anexa la proiectul de hotarare ;
- Acordarea bonificatiei de 10% contribuabililor persoane fizice si juridice, pentru plata cu 
anticipatie pana la 31 martie 2022, a impozitului pe cladiri/taxei pe clădiri, datorat/e pentru 
întregul an, a impozitului pe teren/ taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an si a impozitului 
pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an.
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