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PROIECT DE HOTARARE 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 

 

 
Consiliul Local al Orasului Techirghiol, intrunit in sedinta ordinara din data de 

_______________2020, 

Examinand documentatia intocmita privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2021 cu rata inflatiei de 3,8%, proiect din initiativa Primarului; 

Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Impozite din cadrul 

Directiei Economice, inregistrat sub numarul ........./....................; 

In temeiul prevederilor: 

- art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe data de 

15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139  alin. (2) din Constitutia 

Romaniei, republicata: 

- art. 7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 

ulterioare; 

- art. 5 lit. j) si lit. x) si art. 87 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 5 alin. (1) lit. a)  si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 27 din 

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

ulterioare; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si prevederile Titlului IX “ Impozite si taxe 

locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 

- Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu 

modificarile si comletarile ulterioare; 

- O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de 

catre autoritatile publice centrale si locale; 

- Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea 

si completarea unor acte normative; 

- Hotararea Consiliului Local nr. 149/2016 privind incadrarea pe zone a terenurilor din 

orasul Techirghiol, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Adresa nr. 1319 T.A./21.01.2020 emisa de Cabinetul Presedintelui Institutului 

National de Statistica, afisata pe site-ul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 

Administratiei, conform careia rata inflatiei pentru anul 2021 este de 3,8%; 

- Art. 491 din Legea 207/2015 privind Codul de Porcedura Fiscala 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajarea teritoriului national – Sectiunea a IV a Reteaua de localitati, cu modificarile 

si completarile ultertioare, orasul Techirghiol este localitate de rang III; 

 Luind in considerare unul dintre scopurile asigurarii autonomiei locale care are la baza 

dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale si de a percepe impozite 

si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finantarea activitatilor stabilite in 
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competenta lor, pe de o parte, precum si de conditiile locale specificezonei, pe de alta parte. 

 Respectand dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, republicata. 

 In baza dispozitiilor art. 87 alin. (3) si (4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. 

c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 In conformitatecu prevederile art. 136 alin.(1) si (3) lit. c), art. 196 alim. (1) lit. a), art. 

197 alin. (4) si art. 198 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care stabileste competenta adoptarii Hotararii privind 

nivelurile si valorile impozabile si taxele locale ce revin Consiliului Local al Orasului Techirghiol 

privind Taxele si Impozitele aferente anului fiscal 2021 

 

HOTARASTE: 

 

 Art.1 Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2021, dupa cum urmeaza : 

a) Impozitul si taxa pe cladiri prevazute in Anexa nr. 1; 

b) Impozitul si taxa pe teren prevazute in Anexa nr. 2; 

c) Impozitul pe mijloacele de transport prevazut in Anexa nr. 3; 

d) Impozitul pe spectacole prevazut in Anexa nr. 4 

e) Alte taxe locale prevazute in Anexa nr. 5; 

f) Taxe pentru eliberarea certificatatelor, avizelor si a autorizatiilor administrate de 

Serviciul Urbanism prevazute in Anexa nr. 6; 

g) Taxe administrate de Serviciul pentru adinistrarea domeniului public si privat 

prevazute in Anexa nr. 7 

h) Taxe SPCLEP prevazute in Anexa nr. 8 

i) Taxe speciale prevazute in Anexa nr. 9 

j) Sanctiuni prevazute in anexa nr. 10 

Art. 2 Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 3,8% a impozitelor si taxelor locale  

pentru anul 2021 conform Anexelor sus mentionate si care fac parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 3 Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fical cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare precm si actele normative  

subsecvente in vigoare. 

Art. 4. Secretarul General al Orasului Techirghiol va asigura comunicarea prezentei 

Hotarari autoritatilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor 

sale.  

 

VIZAT            INITIATOR, 

PENTRU LEGALITATE                         PRIMAR, 

 SECRETAR GENERAL, 
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SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE 
Nr.19242 din 11.11.2020 

                                                                                                                 VIZAT, 
                                                                                                                  PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 inclusiv 

indexarea acestora cu rata inflatiei de 3,8% 
 

   TEMEIUL DE FAPT:  
In conformitate cu principiul autonomiei locale, statornicit prin dispozitiile Ordonantei de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
reprezinta in esenta dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a 
solutiona si de a gestiona toate treburile publice care intra in sfera proprie  de activitate.   
   TEMEIUL DE DREPT:  
   In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
autoritatile administratiei publice locale au competenta de a stabili si aproba impozitele si taxele 
locale in llimitele si in conditiile legii. 
  Stabilirea impozitelor si taxelor locale are la baza prevederile actuale reprezentate de Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care cuprinde nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si 
amenzile aplicabile. 
In baza actului normativ mentionat anterior, Consiliul Local are competenta de a stabili cota 
impozitelor si taxelor cand acestea se determina pe baza de cota procentuala, precum si de a stabili 
cuantumul impozitelor si taxelor prevazute in suma fixa, prin lege fiind stabilite limitele minime si 
maxime ale acestora.    
   De asemenea, dispozitiile art. 491 din Codul Fiscal instituie, in sarcina autoritatii publice locale, 
obligatia de a adopta, pana la data de 30 aprilie a fiecarui an fiscal, o hotarare in vederea indexarii 
sumelor reprezentand impozitele si taxele locale, astfel: 
„ (1) In cazul oricarui impozit sau 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 cot de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata 
pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice. 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul 
fiscal urmator (...) 
(3) Daca hotararea consiliului local nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de 
expirarea exercitiului bugetar, in anul fiscal urmator, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, 
care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei ori se 
determina prin aplicarea unei cote procentuale, se aplica de catre compartimentul de resort din 
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aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevazute de prezentul cod, indexate potrivit 
prevederilor alin. (1).” 
  In acelasi sens, sunt supuse indexarii si sumele reprezentand limitele amenzilor contraventionale 
prevazute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publica locala, astfel cum este prevazut 
de art. 493 alin. (7) din Codul Fiscal. 
   Potrivit adresei nr. 1319 T.A./21.01.2020 emisa de Cabinetul Presedintelui Institutului National de 
Statistica – comunicata pe site-ul oficial ale Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administratiei – rata inflatiei pentru 2021 este de 3,8%. 
In raport cu aspectele precizate, indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 se realizeaza 
conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 la prezentul raport de specialitate. Subliniem faptul ca in ceea ce 
priveste stabilirea sumelor indexate s-a tinut seama de  prevederile pct. 11 lit. n) din Capitolul I al 
Titlului IX al H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile  si completarile ulterioare, conform carora: 
„n)” rotunjire – operatiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fara 
subdiviziuni, prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 de bani si prin majorare  cand 
fractiunile in bani sunt de 50 de bani sau mai mari”. 
Reguli de rotunjire: 
-rotunjirea se aplica la fiecare tip de creanta, respectiv creanta principala sau creanta accesorie; 
nu se aplica rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale; 
-pentru calculele intermediare se utilizeaza primele doua zecimale; 
-in cazul majorarii impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplica dupa majorarea acestora stabilita 
conform art. 489 din Codu Fiscal. 
ARGUMENTE DE OPORTUNITATE:  
Respectarea legislatiei in vigoare. 
REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE: 
In baza dispozitiilor art. 87 alin.(3) si (4), art. 129 alin (1), alin.(2) lit b) si alin (4) lit. c) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1), art. 139 alin (1) si (3) lit c), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 
197 alin. (4) si art. 198 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare . 
CONCLUZII ŞI PROPUNERI: Propunem spre APROBARE indexarea impozitelor si taxelor locale 
aferente  anului fiscal 2021 inclusiv indexarea acestora cu rata de inflatiei respectiv cu procentul de 
3,8% conform  Legii 227/2015 art. 491 alineatul 3 completat de art. 66 pct.28 din O.U.G.  114/2018. 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL 
Dr. Jr. Parosanu Niculina 

AVIZAT, 
ŞEF SERVICIU CBIT 
Valeanu Viorel 
 

ÎNTOCMIT,                   AVIZAT, 
Insp. Ilie  Hilda      SEF BIROU TAXE,IMPOZITE 
                                       Mitrea Mihai 
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REFERAT DE APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea taxelor şi impozitelor 

locale pentru anul 2021, oraş Techirghiol 

 

 

 

               În urma publicarii in vederea dezbaterii publice a proiectului, conform Proces - Verbal nr. 

19384/13.11.2020 si în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi alte 

prevederi legale in vigoare,  

              Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările 

ulterioare, orasul Techirghiol este localitate de rang III. 

             Luând în considerare şi unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare 

pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, pe de o parte, precum şi 

condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, propun aprobarea impozitelor si taxelor locale 

aferente  anului fiscal 2021, inclusiv indexarea acestora cu rata de inflatiei, respectiv cu procentul de 

3,8% conform  Legii 227/2015 art. 491 alineatul 3 completat de art. 66 pct.28 din O.U.G.  114/2018. 

 

 

 

        

 

PRIMAR, 

SOCEANU IULIAN-CONSTANTIN 

 

 

 
 
 
 
 

 
   

 


