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Referat de aprobare 

 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale la nivelul 

comunei gălăuțaș, județul Harghita  pe anul 2023 

 

Impozitele și taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale și se regăsesc in 

art. 454 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare:  

”ART. 454- Impozite şi taxe locale 

    Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează: 

    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. 

Potrivit art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal autorităţile 

administraţiei publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt 

responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente. 

Conform prevederilor art. 491 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 

114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a aunor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea 

unor termene:  

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost 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 alin. (1). 

Unul dintre principiile fundamentale care stă la baza organizării și funcționării 

unitaților administrativ- teritoriale îl reprezintă principiul autonomiei locale. 

În cadrul autonomiei locale se poate delimita latura financiară a acesteia care 

exercită o influență directă si hotărâtoare asupra capacitatii de a reglementa si 

administra treburile publice de catre autoritatile administratiei publice locale.  

Autonomia locală este definită ca ”dreptul și capacitatea efectivă a autorităților 

administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul 

colectivitățiilor locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în condițiile 

legii”. ( art. 5 lit. j) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ).  

Conform art. 16, alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, în virtutea principiului autonomiei locale 

financiare:  ”Autorităţile administraţiei publice locale au competenta stabilirii 

nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii”. 

Conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, art. 5, se prevede:  

 ART. 5-Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale 

    (1) Veniturile bugetare locale se constituie ( printre altele)din: 

    a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, …..; 

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, 

evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de 

care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a 

veniturilor obţinute din acestea, precum şi pe alte elemente specifice, în scopul 

evaluării corecte a veniturilor. 

Conform art.20 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește Rolul, competentele şi 

responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale:  

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competente şi 

responsabilităţi în ceea ce priveşte finanţele publice locale, respectiv: 

  c)stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor 

locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor administrativ-teritoriale, prin 

compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii; 

Conform art. 27 din aceeași lege menționată anterior:”  Impozitele şi taxele 

locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi de Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii. 



Conform prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la art. 129 

Atribuțiile Consiliul Local  , Consiliul Local ”stabilește și aprobă impozitele și taxele 

locale, în condițiile legii”. ( art. 129, alin. 4 lit. c).  

 Urmare a celor menționate, propun stabilirea/aprobarea impozitelor si taxelor 

locale, precum și a taxelor speciale pe anul fiscal 2023, așa cum sunt reliefate in 

anexele ce însoțesc proiectul de hotărâre. 

Propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre in forma prezentata. 

 

Gălăuțaș, la  26.09.2022 

 

Primar 

Țăran Radu 

 

 


