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Prevederile art.129, alin.2, lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, introduc în sfera de competență a Consiliului local atribuțiile 

privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a unității administrative-teritoriale. 

În exercitarea acestei categorii de atribuții, conform dispozițiilor art.129, alin.4, lit. c, din 

același act normativ, consiliul local stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii. 

Aceeași competență o reglementează și dispozițiile art.27 din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care arată că impozitele și taxele 

locale se aprobă de către consiile locale. 

Având în vedere atât prevederile legale susmenționate, cât și faptul că fundamentarea 

veniturilor proprii ale bugetelor locale, așa cum o arată art.5, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se bazează pe constatarea, 

evaluarea  și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează 

impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, 

executivul constată că se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 

2021. 

   În baza propunerilor formulate de către compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Orașului Simeria, cu privire la nivelurile  impozitelor, taxelor locale și ale 

altor taxe speciale pentru anul 2021, cât și ținând cont de necesitatea finanțării proiectelor aflate în 

derulare și pentru asigurarea surselor bugetului local, astfel încât acesta să acopere într-o proporție cât 

mai mare nevoile actuale ale orașului Simeria, doamna ec. Blaga Julieta-Catița, director executiv al 

Direcției Economice, a formulat Referatul privind solicitarea inițierii unui proiect de hotărâre, 

înregistrat sub nr.12.824 din 06.11.2020. 

Așa cum rezultă din documentul susmenționat, este necesară menținerea surselor actuale de 

finantare din venituri proprii  ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum și 

valorificarea judicioasă și eficientă a patrimoniului orașului Simeria. 

Luând în considerare toate cele enumerate, prin proiectul de hotărâre privind aprobarea 

nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile 

aplicabile în anul 2021, în orașul Simeria,  se propune stabilirea cuantumurilor impozitului pe clădiri 

și a taxei pe clădiri pentru persoanele fizice și juridice, a impozitului pe teren și a taxei pe teren, a 

impozitului pe mijloacele de transport, a taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a 

autorizaţiilor, a taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, a impozitului pe 

spectacole, a taxelor speciale precum și a altor taxe locale, în condiţiile prevăzute de actele normative 

în domeniu. 
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Având în vedere dispozițiile art. 491, alin. 1 și alin.2  din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul oricărui impozit sau a 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. Sumele astfel indexate se 

aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. 

                În urma analizei acestor aspecte, propun pentru anul 2021 menținerea nivelului impozitelor 

și taxelor percepute în anul 2020, indexate cu 3,87%, procent care reprezintă rata inflației, conform 

datelor furnizate de către Institutului National de Statistică. 

Menționez că impozitele și taxele locale propuse se vor percepe începând cu data de  1 

ianuarie 2021 și că s-au respectat, totodată, și prevederile legale cu privire la scutiri și la facilitățile 

fiscale ce pot fi acordate unora dintre locuitorii orașului Simeria. 

În baza prevederilor art 7. din  Legea nr.52/2003, privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre, în 

forma initiate, face obiectul procedurilor privind transparența decizională, fiind pus la dispoziția 

cetățenilor pe site-ul instituției, în vederea consultării și a formulării de sugestii, propuneri și 

recomandări, în termenul legal. 

În consecință, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2021, în 

orașul Simeria, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către  Consiliul local al orașului Simera. 
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