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RAPORT DE SPECIALITATE
In conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor si taxelor
locale penru anul 2021, are la baza prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr.
227 /2015 privind Codul Fiscal.
In ceea ce priveste stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2021, se
va lua in considerare art. 491 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal, care
precizeaza ca, in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o
anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele
respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliilor locale,
tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicate pe site-urile oficiale
ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice. Sumele indexate se aproba prin hotarare a consiliului local si se
aplica in anul fiscal urmator.
Totodata, potrivit prevederilor aceleasi legi, Consiliul Local are competenta de a
stabili cota impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de cota
procentuala, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime, stabilirea cuantumului
impozitului si taxelor locale prevazute in suma fixa, precum si stabilirea nivelului
bonificatiei de pana la 10 % conform prevederilor art. 462, alin. (2), art. 467, alin. (2) si
art. 472, alin. (2) din Codul Fiscal.
In baza art. 87, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit.c) din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, luand in considerare
cele mentionate mai sus, propunerea fiind necesara si oportuna, precum si prevederile
art. 139, alin. (3), lit. c) Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
conform caruia in exercitarea atributiilor care ii revin, consiliul local adopta hotarari prin
care se stabilesc impozitele si taxele locale, propun spre dezbatere si aprobare
Consiliului Local al comunei Seimeni, proiectul de hotarare privind stabilirea valorilor
impozabile, impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, conform anexei -referat.
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