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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind  aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2022, în raza administrativ-teritorială a Oraşului Haţeg 
 

Impozitele şi taxele locale, ale caror niveluri sunt stabilite prin aceasta hotarare, sunt cele 
prevazute de art. 454 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, după cum urmează: 
    a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 
    b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 
    c) impozitul pe mijloacele de transport; 
    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 
    f) impozitul pe spectacole; 
    g) alte taxe locale.      
   Potrivit art. 455 alin. 1, art. 463 alin. 1 si art. 468 alin. 1 din codul fiscal orice persoană 
care are în proprietate o clădire, un teren ori un mijloc de transport aflate în România datorează 
anual impozit/taxă pentru acestea, exceptând cazul în care legea prevede diferit. Cota impozitelor 
pentru cladiri este prevazută între anumite limite, iar autoritatea deliberativa are obligatia de a 
stabili cota efectiva aplicabila în unitatea administrativ-teritoriala.   

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii 
în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute 
de consiliul local. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, 
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 1 la proiectul de hotarare, preluată din limitele 
prevazute de Legea nr. 227/2015, la art. 465 alin. 2.   

În conformitate cu art. 468 din Legea nr. 227/2015 impozitul pe mijloacele de transport 
se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 
Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

În conformitate cu art. 473 din Legea nr. 227/2015 orice persoană care trebuie să obţină 
un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă 
la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se 
elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară, cuantumul acestor taxe fiind prevazut între 
anumite limite, iar Consiliul local are obligatia de stabili suma ori cota efectiva in cazul fiecareia. 

Totodata orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România 
în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata 
taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin 
mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. Cota taxei se stabileşte de consiliul local, 
fiind cuprinsă între 1% şi 3%, în speţă stabilindu-se la 2%. 

In conformitate cu art. 486 din codul fiscal consiliile locale, pot institui taxe pentru 
utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea, astfel de taxe regasindu-
se si in prezenta hotarare. 

La nivelul unităţii administrativ-teritoriale Haţeg, impozitele si taxele locale pentru anul 
fiscal 2022 se constituie ca venituri proprii la bugetul local al orasului Hateg, iar resursele 
banesti constituite din impozitele si taxele locale se utilizeaza pentru asigurarea cheltuielilor 
publice a caror finanţare se asigură din bugetul local, în condiţiile prevăzute de lege. 
           Propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
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