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Nr. 1122 din 8.01.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea
H.C.L. nr. 244/2020
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021
Din punct de vedere al oportunității:
- Văzând referatul de aprobare 1118 din 8.01.2021 şi proiectul de hotărâre înaintate de
primarul municipiului Roman – dl. Leonard Achiriloaei, prin care se propune
modificarea H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2021.
- Pentru punerea în aplicare a modificărilor și completărilor la Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, prin Legea nr. 296/2020, lege publicata în M.O. nr. 1269 din
21.12.2020, cu mai puțin de 30 de zile lucrătoare până la intrarea în vigoare, respectiv
01.01.2021 la cea mai mare parte dintre modificările operate (pct. 195, 196, 197, 200,
201, 202, 203, 206, 207, 208, 211, 213, 215, 216) și după adoptarea H.C.L. nr.
244/2020, respectiv data de 17.12.2020;
Din punct de vedere al legalității sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:
- art. 129, alin. (2), lit. (b) și alin. (4), lit . (c), art. 139, alin. (3), art. 140 și art. 196,
alin. (1), lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- art. 4 alin. (4), art. 470, alin. (5) și (6), art. 491, din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională
în administrația publică potrivit căruia “ În cazul reglementării unei situații care, din cauza
circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării
unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării
în procedură de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.” - art. 16, alin. (2) si art. 27
din Legea nr. 273//2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Directiva nr. 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru
utilizarea anumitor infrastructuri;
- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997.
Se constată că sunt întrunite şi condiţiiile de fond, formă, necesitate, oportunitate,
precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil.
Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale,
apreciem faptul ca proiectul de hotărâre este legal și oportun.
Direcţia Impozite şi Taxe Locale,
Ec. Lilieana MAFTEI

