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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind indexarea  impozitelor 
și taxelor locale pentru anul 2021 

 
La   art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și 

completările ulterioare, se precizează clar obligația indexării impozitelor și 
taxelor locale: 

„(1) 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, 
sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, 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 şi Administraţiei Publice. 

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

De asemenea art. 493, alin. (7) prevede că: 
„(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin 

hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.” 
Conform datelor institutului de statistică , rata inflației pentru anul 2019 a 

fost de 3,8%. 
Precizăm că până la sfârșitul anului 2020, se va iniția un nou proiect de 

hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale aferente anului 2021, 
urmând ca, la stabilirea acestora, să se țină cont de această indexare. De 
asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației 
este o obligație legală a autorității deliberative.  

In vederea recuperarii decalajului generat de rata inflației înregistrată în 
anul  2019, propunem pentru anul 2021  ca nivelul impozitelor și taxelor  care 
constau  într-o anumita suma în lei , cât și limitele amenzilor să fie  indexate cu 
rata inflației de 3,8%,  conform anexei nr. 1. 

 

Drept pentru care rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin 
vot. 

 

Primarul Municipiului Roman, 

 Lucian-Ovidiu MICU 


