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REFERAT DE APROBARE
Privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 244 din 17.12.2020 privind

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
Având în vedere:
- Modificările și completările la Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin Legea
nr. 296/2020, lege publicată 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;
- 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) și art. 27 din Legea nr. 273//2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare.
- 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. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997.
Constatăm următoarele:
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- legea a prevăzut în clar modalitatea depunerii raportului de evaluare de către

persoanele fizice și persoanele juridice după primul termen de plata din anul de
referință, în sensul că acesta va produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului
fiscal următor;
- în cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal
suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din
Legea nr. 227/2015, respectiv valoarea impozabilă calculată prin înmulțirea
suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp;
- în cazul clădirilor/terenurilor pentru care se datorează taxa pe clădiri/teren în
temeiul unui contract de concesiune, administrare, folosință cu o durată mai mare de
un an, taxa se achită în 2 tranșe egale, identic ca în cazul impozitului pe clădiri/teren,
respectiv la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv, atât în cazul persoanelor
fizice cât și în cazul persoanelor juridice. Conform legislației actuale (respectiv Codul
fiscal așa cum a fost modificat prin Legea nr. 296/2020) și a comunicatului
Ministerului
Lucrărilor
Publice
Dezvoltării
și
Administrației
(http://www.dpfbl.mlpda.ro/noutati.html) data intrării în vigoare a acestei prevederi
este 01.07.2021;
- pentru vehiculele de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
prevăzute în Codul Fiscal la art. 470, alin. (5) și (6), se acordă competența
autorităților locale să actualizeze impozitul pentru vehicule în funcție de rata de
schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui
an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în
Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea
anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime,
exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele
de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale
ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației. Rata de schimb a monedei euro publicată pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației este 4,8740 RON conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene,
publicat la 1 octombrie 2020.
În aceste condiții, propunem spre analiză și aprobare următoarele modificări și
completări la H.C.L. nr. 244/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021.
Inițiator,
PRIMAR
Leonard ACHIRILOAEI
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