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REFERAT  

  

privind necesitatea adoptării hotărârii pentru stabilirea și aprobarea nivelurilor 

impozitelor și taxelor locale în Municipiul Calafat, pe anul 2023  

 
Conform art. 87, alin. 3 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în scopul asigurării 

autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale au dreptul să instituie 

şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale, în condiţiile legii.  

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c şi art.196 alin.1 

lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local 

stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii.  

Luând în considerare prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, TITLUL IX – Impozite și taxe locale, și prevederile Hotărârii Guvernului 

nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, care reprezintă 

cadrul legal pentru instituirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale.  

Având în vedere obligația impusă prin legislația fiscală potrivit căreia consiliile locale 

aprobă indexarea 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 ținând cont 

de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile Ministerului Finanțelor publice 

și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De asemenea, tot cu rata inflației 

se indexează sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale constatate ca urmare a 

depunerii peste termen a declarațiilor de impunere sau nedepunerea declarațiilor de impunere.  

Valoarea ratei inflației pentru anul 2021 comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administației Publice și Ministerului Finanțelor Publice este de 5,1%.  

În vederea creării unei politici fiscale predictibile și respectării obligațiilor fiscale 

imperative ale consiliului local în cadrul raportului de drept public fiscal și creșterii încrederii 

cetățenilor și mediului de afaceri, aspecte ce impun autorităților deliberative locale adoptarea în 

cursul anului curent, cu aplicabilitate în anul fiscal următor, a impozitelor și taxelor locale, este 

necesar ca începând cu anul 2022, nivelul impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum și limitele amenzilor 

contravenționale să fie indexate cu rata inflației de 5,1%.  

Faţă de cele prezentate, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, în vederea asigurării participării 

active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative, ca beneficiar al acestora și 

sporirea gradului de transparență la nivelul administrației publice locale, se propune, înainte de 

supunerea spre aprobarea consiliului local, promovarea prin consultare publică a proiectului de 

hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale în municipiul Calafat, pe anul 

2023, anexat la prezentul raport.  
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