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REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 pentru anul 2024 
 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale: 

- 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; 

Ținând cont că la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, actualizată se arată că veniturile bugetare locale se 
constituie din “a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte 
vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;”. 

Potrivit art. 16. alin. (1) și alin. (2) din același act normativ: 
(1) „Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare 

suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în 
exercitarea atribuțiilor lor,  pe baza și în limitele prevăzute de lege.” 

(2) „Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii 
nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii.”  

     Conform art. 491 alin. (1) și (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal nivelurile impozitelor și taxelor locale stabilite prin Codul Fiscal, precum și 
valorile stabilite și de către Consiliul Local și aplicate în anul 2023 au fost indexate 
pentru anul 2024 cu indicele de inflație de 13,8 % comunicat de Institutul Național 
de Statistică, cu excepția nivelurilor impozitelor stabilite în cazul autovehiculelor de 
transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6). Nivelurile prevăzute la art. 470 alin. (5) și alin. 
(6) se vor stabili pentru anul 2024, în funcție de rata de schimb a monedei euro în 
vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2023 și de nivelurile 
minime prevăzute în Directiva nr. 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 
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marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Rata de schimb va fi publicată pe 
site-ul Ministerului Finanțelor și a M.D.L.P.A.. 
  Nivelurile impozitelor și taxelor locale au fost rotunjite, conform TITLULUI 
IX Impozite și taxe locale pct. 11 lit. n) din H.G. nr. 1/2016 privind Normele 
metodologice pentru aplicarea Codului fiscal. 
 Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi 
impozitului pe mijloacele de transport propunem nivelul bonificației, astfel:  

a) 10%, în cazul impozitului /taxei pe clădiri;  
b) 10%, în cazul impozitului/taxei pe teren; 
c) 10%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.  

În aceste condiții supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024. 
 

 
Inițiator, 
PRIMAR 

Leonard ACHIRILOAEI 
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