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Nr. 22941 din  14.11.2019 

 
Referat de aprobare 

 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu 

prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, bazându-ne pe 

următoarele 
 

Motive: 

 
 În fapt, arătăm că în conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 

227/2015 privind codul fiscal:   
„Art. 489: Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau 

consiliile judeţene 
(1)Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea 

autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale 
prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, 

sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia 
taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).” 

 Deasemenea articolul 491 aliniatul 3 prevede: 
„Art. 491: Indexarea impozitelor şi taxelor locale 

 (3)Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină 
prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de 

resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute 
de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).”  

Referitor la impactul financiar asupra bugetului local, creşterea faţă de 
anul 2019 va fi nesemnificativă, având în vedere că doar la unele impozite sau 

taxe se aplică doar creşterea acestora cu rata inflaţiei, respectiv 4,6%. 
 

Hotărârea, în situația aprobării ei, va fi implementată de către 
autoritatea executivă a administrației publice locale, respectiv prin coordonarea 
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primarului Oraşului Lipova, urmând ca măsurile de implementare să asigure 

stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor 

şi penalizărilor aferente, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza 
administrativ teritorială a Oraşului Lipova. 

Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa 
decizională a Consiliului Local al Oraşului Lipova în această privinţă, propunem 

aprobarea Proiectului de hotărâre privind privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2020. 

 
 Lipova, la 14.11.2019 

 
 Iniţiator: 

 Primarul Oraşului Lipova, 
 Jichici Iosif Mircea 

 
                                                                                                                       

 

 
 


