
                                                 R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 

PRIMARIA COMUNEI ERNEI 
 

547215 Ernei, nr.439, Tel/Fax: 0265 335206, 0265 335207, 0265 335208  
E-mail: ernei@cjmures.ro 

 
Nr. 2923  data 19.03.2020 
 
 

Comuna Ernei, în conformitate cu prevederile art.7 al Legii nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 
supune dezbaterii publice proiectul de  Hotărâre al Consiliului Local al Comunei Ernei 
privind : 

 
 
1. Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale aplicate 

în anul 2021  
 
 
 

Proiectul de hotărâre este publicat, din data de 23 martie 2020, pe site-ul Primăriei Comunei 
Ernei : www.primariaernei.ro și afișat la sediul instituției din loc.Ernei Str.Principală Nr.439. 
 
Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, 
până la data de  6 aprilie 2020, la sediul Primăriei Comunei Ernei  sau prin e-mail: 
ernei@cjmures.ro  . 

 
 
 
 
 
                                                                                            PRIMAR, 
                                                                                           Jánosi Ferenc 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ernei@cjmures.ro
http://www.primariaernei.ro
mailto:ernei@cjmures.ro


 

 
( P R O I E C T ) 

H O T Ă R Â R E A   Nr.___din ... MARTIE 2020 
Privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 

speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul 
fiscal 2021 în Comuna Ernei 

 
Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

din data de ___.2020, 
Având în vedere  referatul de aprobare nr.2926/19.03.2020 al primarului comunei 

Ernei, în calitate de inițiator, raportul de specialitate înregistrat sub nr.2927/19.03.2020 al 
biroului financiar-contabil, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 
nr.____/___.2020, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
-art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin. (1) și (2) și art.139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
-art.4 și art.9, paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
-art.129, alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.c.) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
-art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
-art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și 

art.761  alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- art.491 din Titlul IX al Legii  nr.227/2015- privind Codul fiscal, cu completările 
ulterioare 

-art.1, art.2 alin. (1) lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea  nr.227/2015- 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

-H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 

-art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 
-Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

cu modificările și completările ulterioare; 
Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale; 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI 

 
 
 



Luând în considerare unul din scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,  

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), coroborate cu alin.(4) lit.c) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂREȘTE 

 
Art.1.Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 
speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul 
fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre . 

Se aprobă  valorile impozabile, impozitele, taxele locale în cote procentuale  pentru anul 
2021,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă impozitele și taxele pentru clădirile persoanelor fizice și juridice aflate 
pe raza U.A.T. Ernei după cum urmează: 

(1)Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se calculează diferențiat, în 
funcție de destinația clădirii astfel: 

a)pentru clădirile rezidențiale prin aplicarea cotei de 0,1% aplicată asupra valorii 
clădirilor determinată în baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri și taxa 
pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b)pentru clădirile nerezidențiale prin aplicarea cote de 1%,aplicată asupra valorii 
determinată conform art.458, alin.(1) din Legea nr.227/2015, situații prevăzute în Capitolul 
II-Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

c)pentru clădirile nerezidențiale proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități 
agricole impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a 
clădirii; 

(2)În cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se determină astfel: 
a)pentru clădirile rezidențiale aflate în propietatea personelor juridice impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,14% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, 
determinat/determinată în baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri și taxa 
pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b)pentru clădirile nerezidențiale aflate în propietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,2% asupra valorii impozabile a 
cladirii,determinat/determinatăîn baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri 
și taxa pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

c)pentru clădirile nerezidențiale aflate în propietatea persoanelor juridice, utilizate pentru 
activități agricole impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 
În cazul în care proprietarul  unei clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

Art.3.Se aprobă termenele de plată a impozitelor și taxelor locale, precum și 
bonificația acordată, după cum urmează: 



(1)Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de 
transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.  

(2)Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări 
de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

(3)Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi 
buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, 
fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

(4)În cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipaţie 
până la data de 31.03.2021 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 
mijloacele de transport,  se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.4.Se aprobă Regulamentul de stabilire, încasare și urmărire a taxei pentru 
eliberarea 
sau vizarea anuală a autorizațiilor sau avizelor de funcționare privind desfășurarea unei 
activități 
economice, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.5.Se aprobă lista cuprinzând scutirile şi facilităţile acordate pentru contribuabilii 
persoane fizice şi juridice, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal,conform Anexei nr.3, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 
 

Inițiator, 
PRIMAR 

Jánosi Ferenc 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.___din ... APRILIE 2020 
Privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 

speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul 
fiscal 2021 în Comuna Ernei 

 
Consiliul Local al comunei Ernei, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

din data de ___.2020, 
Având în vedere  referatul de aprobare nr.2926/19.03.2020 al primarului comunei 

Ernei, în calitate de inițiator, raportul de specialitate înregistrat sub nr.2927/19.03.2020 al 
biroului financiar-contabil, precum și rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate 
nr.____/___.2020, 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
-art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin. (1) și (2) și art.139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
-art.4 și art.9, paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
-art.129, alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.c.) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
-art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
-art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și 

art.761  alin.(2) și (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- art.491 din Titlul IX al Legii  nr.227/2015- privind Codul fiscal, cu completările 
ulterioare 

-art.1, art.2 alin. (1) lit.h, precum și pe cele ale Titlului IX din Legea  nr.227/2015- 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

-H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 

-art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 
-Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

cu modificările și completările ulterioare; 
Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale; 
Luând în considerare unul din scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,  

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI 

 
 
 



În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), coroborate cu alin.(4) lit.c) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂREȘTE 

 
Art.1.Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 
speciale, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul 
fiscal 2021, cu rata inflației de 3,8%, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre . 

Se aprobă  valorile impozabile, impozitele, taxele locale în cote procentuale  pentru anul 
2021,  conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.Se aprobă impozitele și taxele pentru clădirile persoanelor fizice și juridice aflate 
pe raza U.A.T. Ernei după cum urmează: 

(1)Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice, se calculează diferențiat, în 
funcție de destinația clădirii astfel: 

a)pentru clădirile rezidențiale prin aplicarea cotei de 0,1% aplicată asupra valorii 
clădirilor determinată în baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri și taxa 
pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b)pentru clădirile nerezidențiale prin aplicarea cote de 1%,aplicată asupra valorii 
determinată conform art.458, alin.(1) din Legea nr.227/2015, situații prevăzute în Capitolul 
II-Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

c)pentru clădirile nerezidențiale proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități 
agricole impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a 
clădirii; 

(2)În cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se determină astfel: 
a)pentru clădirile rezidențiale aflate în propietatea personelor juridice impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,14% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, 
determinat/determinată în baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri și taxa 
pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b)pentru clădirile nerezidențiale aflate în propietatea persoanelor juridice, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,2% asupra valorii impozabile a 
cladirii,determinat/determinatăîn baza normelor prevăzute în Capitolul II-Impozitul pe clădiri 
și taxa pe clădiri din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

c)pentru clădirile nerezidențiale aflate în propietatea persoanelor juridice, utilizate pentru 
activități agricole impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 
În cazul în care proprietarul  unei clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 
ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

Art.3.Se aprobă termenele de plată a impozitelor și taxelor locale, precum și 
bonificația acordată, după cum urmează: 

(1)Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de 
transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv.  



(2)Pentru neplata la termenele enunţate la alin.(1), contribuabilii datorează majorări 
de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

(3)Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi 
buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, 
fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

(4)În cazul contribuabililor persoane fizice sau juridice, pentru plata cu anticipaţie 
până la data de 31.03.2021 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 
mijloacele de transport,  se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.4.Se aprobă Regulamentul de stabilire, încasare și urmărire a taxei pentru 
eliberarea 
sau vizarea anuală a autorizațiilor sau avizelor de funcționare privind desfășurarea unei 
activități 
economice, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

Art.5.Se aprobă lista cuprinzând scutirile şi facilităţile acordate pentru contribuabilii 
persoane fizice şi juridice, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal,conform Anexei nr.3, care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

 
 
           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 
                                                                                                           SECRETAR, 
                                                                                     Hochbauer Mihály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA ERNEI 
„P R I M Ă R I A” 
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Nr.2926/19.03. 2020 

       
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre Privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor 

locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul 

local, aplicabile în anul fiscal 2021 în Comuna Ernei 
 
 

 
Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ teritoriale unde contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctul de lucru şi se 
stabilesc în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Resursele financiare constituite din impozite şi taxe locale se utilizează pentru 
cheltuielile publice a căror finanţare se asigură din bugetele locale 

Proiectul de hotărâre inițiat cu privire la indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul fiscal 2020, are la bază prevederile Legii nr.227/201-  Legea privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale 
cu modificările și completările ulterioare. 

Motivele care au determinat inițierea acestui proiect de hotărîre sunt următoarele: 
- Conform art.491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, anual, până la data de 

30 aprilie, Consiliul local are obligația de a indexa impozitele și taxele locale care 
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la 
bugetul local pentru anul fiscal următor ținând cont de rata inflației pentru anul 
fiscal anterior, comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice. 

- Rata inflației de 3,8 % pentru anul 2019, comunicată pe site-ul oficial al MFP ,  
precum și al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene. 
 
Prin proiectul de hotarărâre am propus indexarea impozitelor și taxelor locale care 
constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, a taxelor speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la 
bugetul local pentru anul fiscal 2021, cu 3,8% față de nivelul stabilit pe anul 2020. 

 

http://www.primariaernei.ro
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Având în vedere cele relatate şi respectând prevederile legale în vigoare, 
Propun Consiliului Local al Comunei Ernei aprobarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 
Primar, 

Jánosi Ferenc 
 

 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA ERNEI 
„P R I M Ă R I A” 

 

547215 Ernei, nr.439, Tel/Fax: 0265335206; 0265335207, 0265335208,www.primariaernei.ro 
E-mail: ernei@cjmures.ro 

 

 
Nr. 2927/ 19.03.2020 

 
       

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea indexării nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor 

speciale precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul 
fiscal 2021 în Comuna Ernei 

 
 Impozitele şi taxele locale reprezintă una din resursele pe care se constituie bugetul 
local, de aceea fundamentarea lor este obligatoriu de stabilit în decursul anului, pentru anul 
fiscal următor.  
 Potrivit art.129, alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.c.) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, Consiliul local stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile 
legii. 
  În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal - Legea nr. 227/2015 prevalează asupra 
oricăror prevederi din alte acte normative, ele precizând foarte explicit impozitele şi taxele 
care se constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să aibă loc în 
condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  
OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ).  
 Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată de art.491 din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare : 
   “ Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
    (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 
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. 
    (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 
aplică în anul fiscal următor….” 
 Potrivit art.454 din Legea 227/2015 actualizată, impozitele și taxele locale sunt 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) taxele speciale; 

http://www.primariaernei.ro
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    h) alte taxe locale. 
Întrucât cuantumul taxelor speciale și al altor taxe locale nu sunt stabilite prin Codul fiscal, 
cu excepția taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă și a taxei 
pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, ci prin hotărâre de consiliu local, acestea nu intră sub incidența indexării; nivelurile 
taxelor speciale și al altor taxe locale pe anul 2021 vor fi stabilite prin hotărârea anuală a 
consiliului local de stabilire a impozitelor și taxelor locale, în condițiile art.489 alin.(1) și (2) 
din Legea nr.227/2015 actualizată.  
În ceea ce privește taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege, acestea 
nu intră în categoria impozitelor și taxelor locale, ci sunt venituri ale bugetului local , potrivit 
prevederilor art.494 alin.(10), lit.b) din Legea nr.227/2015 actualizată . Nivelul acestora se 
ajustează și se actualizează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele 
elaborate în comun de Ministerul Finanțelor  publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, potrivit art.494 alin.(11) din Legea nr.227/2015 actualizată, respectiv 
prin hotărîre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului 
Justiției, potrivit art.50 alin.(1) din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare . 
 Intră sub incidența indexării și amenzile care constituie venit la bugetul local, 
prevăzute la art.493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată . 
Hotărârea privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2021 trebuie să cuprindă: 
  a) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în 
sumă fixă, în limitele prevăzute de Codul Fiscal ori de Hotărârea Guvernului prin care 
nivelurile impozitelor şi taxelor locale se indexează/actualizează în condiţiile art.491 din 
Codul Fiscal; 
  b) adoptarea taxelor speciale prevăzute la art.484 şi instituirea / stabilirea taxelor 
locale prevăzute la art.486 din Codul Fiscal;  
 c) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10% conform prevederilor art.462 alin.2, 
art.467 alin.2 şi art.472 alin.2 din Codul Fiscal.  
 d) majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale prevăzută la art. 489 
alin. 2 din Codul Fiscal a impozitelor şi taxelor locale, cotele adiţionale stabilite nu pot fi mai 
mari de 50%  faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul cod.  
 e) procedurile de calcul şi plata taxelor prevăzute în Legea.227/2015 - Codul Fiscal; 
 f) delimitarea zonelor atât în intravilan cât şi în extravilan sau menţinerea delimitării 
existente; 
 g) procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice şi 
juridice prevăzute în Legea 227/2015- Codul Fiscal.  

Întrucât rata inflației pentru anul 2019, comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor 
Publice pe baza comunicării de presă nr.15/ 14.01.2019 a Institutului Național de Statistică, 
și utilizată pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2021, este de 3,8%,  
iar cel pentru anul 2018 era de 4,6 % aplicabil pentru anul 2020,  prin prezentul proiect de 
hotărâre se propune indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 cu 3,8 % față de 
impozitele și taxele locale stabilite pentru anul fiscal 2020 prin Hotărârea Consiliului Local 
al Comunei  Ernei  nr.  25/26.04.2019 . 



 Astfel, pentru anul 2021, impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă 
în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor 
prevăzute la art.493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată se indexează cu rata 
inflației de 3,8 %. 

  Începând cu 01 ianuarie 2021 îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 
25/26.04.2019 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2020. 
  
 Având în vedere cele de mai  sus , în temeiul art.129, alin.(2), lit.b) și alin.(4) lit.c.) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propun Consiliului Local, adoptarea 
proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale ce se vor aplica în anul 2021 
conform anexei “Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte 
taxe asimilate acestora precum şi amenzile”, anexă care face parte integrantă din prezentul 
proiect de hotărâre. 
 

                                         Şef birou financiar contabil, 
                               Ec. Berekmeri Ibolya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     


