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Raport de specialitate 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 

 
Impozitele şi taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi sunt 

reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.  
În conformitate cu prevederile art.292 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal, modificată:  
„(1) În cazul oricărui impozit sau 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 
o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare.  

(2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la 
data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.”  
Arătăm ca, prin H.G. nr. 956/2009 au fost adoptate nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul 
fiscal 2010, astfel, prin coroborarea acestui act normativ cu prevederile art. 292 alin. 1 din 
Legea nr. 571/2003 aceste valori sunt aplicabile si in anul fiscal 2011.  

Conform art. 287 din Legea nr.571/2003, cu completările şi modificările ulterioare 
nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute în titlul IX. a Codului fiscal poate fi majorat 
anual cu până la 20% de consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5), cu privire la 
autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 t şi combinaţiile de 
autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 t şi la art. 295 alin. (11) 
lit. b)-d). cu privire la taxele judiciare şi extrajudiciare de timbru.  

În baza prevederilor Legii nr. 571/2003 consiliul local are competenţa : 
-stabilirea cotei impozitelor si taxelor locale, când acestea se determină pe bază de 

cotă procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime,  
-stabilirea cuantumului impozitelor si taxelor locale prevăzute în sumă fixă,  
-stabilirea altor taxe locale ţinând cont de prevederile art. 283 din lege , 
-stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art. 255 alin.2, 

art. 260 alin.2 si art. 265 alin.2 din Codul fiscal, 
-majorarea  impozitelor şi taxelor locale conform art. 287 din Codul fiscal,  
-procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice şi juridice  

prevăzute la art.286, 
-instituirea taxei hoteliere conform art. 278 din Codul fiscal, 
-adoptarea taxelor speciale conform art. 282 din Codul fiscal. 

 Impozitele si taxele locale incluse în proiectul de hotărâre la care actele normative 
prevăd limite, încadrarea s-a efectuat cu respectarea acestora. 
 Direcţia Finanţe Publice Municipale propune consiliului local proiectul de hotărâre 
pentru dezbatere şi aprobare în şedinţă. 
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