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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

 

Impozitele şi taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri 
proprii ale bugetelor unităţilor administrativ teritoriale şi au ca surse:  

 impozitul/taxa pe clădiri, 
 impozitul/taxa pe teren,  
 impozitul pe mijloacele de transport, 
 taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor,  
 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,  
 impozitul pe spectacole, 
 taxe speciale,  
 alte taxe locale,  
 taxele judiciare de timbru  
 si taxele extrajudiciare de timbru.  

Art. 491 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, precizează ca in 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, 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, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene.  

Indexarea impozitelor și taxelor locale conform art. 491 alin.1 se face până la 
data de 30 aprilie a anului fiscal pentru anul următor, cu rata inflației. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului 
local şi se aplică în anul fiscal următor. ”  

La alin 3) al art. 491 se precizează: ”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).” 

Întrucât cuantumul taxelor speciale şi ale altor taxe locale nu sunt stabilite 
prin Codul fiscal, cu excepţia taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă şi a taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri nu intră sub incidenţa indexării, urmând 
ca acestea să fie aprobate prin hotărârea anuală a consiliului local de stabilire a 
impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile art. 489 alin.(1) şi (2) din Legea 
nr.227/2015, actualizată.  

În ceea ce priveşte taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute 
de lege, nivelurile acestora se ajustează şi se actualizează pentru a reflecta rata 
inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor 
Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, potrivit art. 494 
alin.(11) din Legea nr.227/2015 actualizată, respectiv prin Hotărâre a Guvernului, la 
propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Justiţiei, potrivit art. 50 
alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Intră sub incidenţa indexării şi amenzile care constituie venit la bugetul local, 
prevăzute la art. 493 alin.(3) şi (4) din Legea nr.227/2015 actualizată. Astfel, limitele 
amenzilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de 
autoritatea publică locală astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul 
fiscal „(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre 
a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.”. 

Luând în considerare: 

- comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat cu nr. 15/14.01.2020 , 

conform căreia rata inflației pentru anul 2019 este 3,8%; 

- impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Gălăuțaș aprobate prin 
Hotărârea Consiliului local Gălăuțaș  nr.  98/28.11.2019 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2020; 

- în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2019 

comunicată de Institutul Național de Statistică, propun ca începând cu anul 2021, 

nivelul valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu rata 

inflației de 3,8%. 

 Precizăm faptul ca la sfarsitul anului se va initia un nou proiect de hotarare 
prin care se vor stabili impozitele si taxele locale, (cuantum, modalitate de calcul, 



facilitati), urmand ca la stabilirea cuantumului acestora sa se tina cont de aceasta 

indexare. 

De asemenea, reamintim ca indexarea impozitelor si taxelor locale cu rata 

inflatiei este o obligatie legala a autoritatii deliberative. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, faţă de cele menţionate înaintăm 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, 
pentru anul fiscal 2021, în forma prezentată. 
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