
 
 

Proiect de hotărâre nr. ///03.03.2020 

 

 

 

 

Hotărârea nr. ............./2020 

privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 

cu rata inflației de 3,8% 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr.  /    /S/   2020 al Primarului Municipiului 

Odorheiu Secuiesc, Raportul de specialitate nr. 328//S/2020 al Serviciului de Impozite şi Taxe 

Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, Raportul 

de avizare nr. ......./........................ al Comisiei de specialitate ............................................................. 

al Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

 În temeiul prevederilor: 

- 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 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg  

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 

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

completările ulterioare 

- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006 

- 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 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- art.491 din  Legea 227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare 

- art.1. art.2 alin (1) lit.h), precum și cele ale titlului  IX. Impozite şi taxe locale din  Legea 

227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare 

- Hotărâre nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc nr.103/2018 privind 

stabilirea, pentru anul 2019, a nivelurilor impozitelor și taxelor 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, 

prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată, cu rata inflației de 

1,3% 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc nr.73/2019 privind 

aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6% 

 

Ținând seama de: 

România 

Județul Harghita 

Municipiul Odorheiu Secuiesc 

Consiliul Local al Municipiului  Odorheiu Secuiesc 



- Adresa nr.1319/21.01.2020 al Institutului Național de Statistică comunicată pe site-ul 

oficial al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, cu privire la rata inflației pentru anul 2019 de 3,8% 

- Procesul verbal de afişare nr. I 2215/03.03.2020 al proiectului de hotărâre privind 

aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021, 

 

Respectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată,  

 

 În temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. 

a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, 

Hotărăşte: 

 

Art. 1. – Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor 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, 

pentru anul 2021, conform Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va sta la baza Hotărârii 

Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021. 
 Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

 Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului 

Municipiului Odorheiu Secuiesc şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele 

prevăzute de lege. 
 

Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, cu respectarea prevederilor art. 129, art. 
139 alin. (...),lit. .....) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu ..... 

voturi pentru, ..... voturi împotrivă, ..... abțineri. 

 

 

 

 Odorheiu Secuiesc, la ................................................... 

  

 Iniţiat de: 

 

 Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc,           Avizat pentru legalitate 

 GÁLFI Árpád                                      Secretarul General al Municipiului  

                                                                                                             Odorheiu Secuiesc, 

                      VENCZEL Attila 



 

 
 

Nr. //S/2020 

 

 

 

Referat de aprobare 

cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru 

anul 2021 cu rata inflației de 3,8% 

 

 

 

 

 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 aprobarea 

indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8% bazându-se pe 

următoarele 

 

Motive: 

 

 În fapt, arătăm că a fost publicat pe situl  Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației,  Adresa nr. 1319/21.01.2020 al Institutului Național de Statistică, conform căruia 

rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8%, și faptul că scopurile autonomiei locale 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 autorităților locale . 

 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat 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 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg  

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997 

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

completările ulterioare 

- art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006 

- 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 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- art.1. art.2 alin (1) lit.h), precum și cele ale titlului  IX. Impozite şi taxe locale din  Legea 

227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare 

- Hotărâre nr.1/2016 din 6 ianuarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare, 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc nr.103/2018 privind 

stabilirea, pentru anul 2019, a nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și 

România 

Județul Harghita 

Municipiul Odorheiu Secuiesc 

Primarul Municipiului  Odorheiu Secuiesc 



limitele amenzilor prevăzute la art.493 alin (3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată, 

prin indexarea nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 actualizată, cu rata inflației de 

1,3%. 

- Hotărârii Consiliului Local al municipiului Odorheiu Secuiesc nr.73/2019 privind 

aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6% 

 

 În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii 

dispozitive se poate observa, că acesta conţine 4 articole, dintre care art. 1 cuprinde dispoziţii de 

fond stabilind indexarea  impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%. 

 Celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind măsura de implementare şi modul 

de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare a actului normativ, în caz de aprobare. 

 Precizăm că, până la sfârșitul anului 2020 se va iniția un nou proiect de hotărîre prin care se 

vor stabili impozitele și taxele locale aferente anului 2021 ( modalitate de calcul, facilități fiscale, 

aplicare cote adiționale), urmând ca, la stabilirea cuantumului acestora, să se țină seama de această 

indexare. De asemenea reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o 

obligație legală a autorității deliberative. 

 Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementată de către autoritatea executivă a 

administraţiei publice locale, respectiv prin coordonarea Primarului Municipiului Odorheiu 

Secuiesc, urmând ca măsurile de implementare să constă în indexarea impozitelor și taxelor locale 

pe anul 2021, cu rata inflației de 3,8%. 

  

 În drept, invocăm prevederile  art.491 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, precizează: ”(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe 

locale, care constă într-o anumită sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de 

lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând 

cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale al Ministerului 

Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” 

 

Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a Consiliului 

Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea  indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021, cu rata inflației 

de 3,8%. 

  

 

 Odorheiu Secuiesc, la .................. 

 

 Iniţiator: 

  

 Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

 GÁLFI Árpád 

 

 

Întocmit de: 

Șef serviciu 

CZIKA Edith 



 

 
 

Nr. //S/2020 

 

 

Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru 

anul 2021, cu rata inflației de 3,8%. 

  

 

 

 În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale, pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8 %, facem următoarele observaţii: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, 

pentru anul 2021, cu rata inflației de 3,8 %,  iniţiat de Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc în 

conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, observăm, că obiectul acestuia se referă la aprobarea indexării impozitelor și 

taxelor locale pe anul 2021 cu rata inflației de 3,8 %, în conformitate cu art.491 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare elaborat de Primarul 

Municipiului Odorheiu Secuiesc, în calitate de iniţiatorul proiectului de hotărâre, identificăm ca 

motive de fapt situaţia următoare:  

A fost publicat pe situl  Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,  

Adresa nr.1319/21.01.2020 al Institutului Național de Statistică, conform căruia rata inflației pentru 

anul 2019 este de 3,8%, și faptul că scopurile autonomiei locale 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 autorităților locale . 

 

 Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat prevederile 

legale art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 

care precizează: ”(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită 

sumă de lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume de lei, sumele respective se indexează 

anual, pînă la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont de rata inflației pentru anul 

fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.”  

Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 

fundamentat juridic.  

 Precizăm că, până la sfârșitul anului 2020 se va iniția un nou proiect de hotărîre prin care se 

vor stabili impozitele și taxele locale aferente anului 2021 ( modalitate de calcul, facilități fiscale, 

aplicare cote adiționale), urmând ca, la stabilirea cuantumului acestora, să se țină seama de această 

indexare. De asemenea reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației este o 

obligație legală a autorității deliberative. 

 

România 

Județul Harghita 

Municipiul Odorheiu Secuiesc 

Primarul Municipiului  Odorheiu Secuiesc 

Direcția economică 

Serviciul Impozite și Taxe Locale 



 Referitor la partea dispozitivă a proiectului de hotărâre, observăm că prin prevederile art. 1 

se indexează impozitele și taxele locale, pentrul anul 2021, cu rata inflației de 3,8%. 

  

 În ceea ce priveşte conţinutul normativ  al proiectului de hotărâre, observăm că acesta 

respectă atât cerinţele de formă, cât şi cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin acesta se integrează 

în ansamblul legislaţiei şi nu conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe bază şi în executarea 

cărora urmează să fie aprobată. 

 În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 

Municipiului Odorheiu Secuiesc, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 

 

 Odorheiu Secuiesc, la ............................ 

 

    Director executiv 

              SZILÁGYI István 


