
 
 

Proiect de hotărâre nr: 25/1037/S/08.10.2021 

  

 

Hotărârea nr. __________/2021 

privind impozitele și taxele locale valabile pentru anul 2022 

 

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

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25/1038/S/08.10.2021 al Primarului Municipiului 

Odorheiu Secuiesc, Raportul de specialitate nr. 25/1039/S/08.10.2021 al Direţiei Economice, 

Serviciul Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului 

Odorheiu Secuiesc, Avizul nr. ......./........................ al Comisiei de specialitate pentru activități 

economice, turism, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, 

programe, proiecte și relații internaționale al Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

Studiul de oportunitate nr.48295/08.10.2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 

stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă pe raza administrativ teritorială a municipiului 

Odorheiu Secuiesc, Avizul Consiliului Concurenței nr. 13299 din 03.11.2020, înregistrat la 

Registratura Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc sub nr. 53288 din 12.11.2020, referitor la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor 

și crearea de locuri de muncă pe raza administrativ teritorială a municipiului Odorheiu Secuiesc, 

Dovada informării Instituției Prefectului Județului Harghita nr. 48296/15155/08.10.2020 și dovada 

informării Consiliului Județean Harghita nr. 48297/23051/08.10.2020 privind intenția de a institui  

Schemă de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de locuri de muncă pe raza 

administrativ teritorială a municipiului Odorheiu Secuiesc, Referatul de specialitate nr. I 

7670/28.09.2021 al Unității Municipale pentru Situații de Urgență, privind  taxa specială PSI, în 

conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare,  Referatul de specialitate nr. I 7330 /08.10.2021 al Biroului Control Comercial, Asistență 

și Reprezentare a Persoanelor Fizice  privind taxele pentru eliberarea autorizațiilor și acordurilor  

pentru exercitarea unor activități economice pe raza municipiului Odorheiu Secuiesc și taxa specială 

pentru primirea, remiterea actelor și asigurarea asistenței privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, în 

conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, Raportul  de specialitate nr. I 7931/07.10.2021, al Serviciului Public de Gospodărire  a 

Domeniului Public și Privat, cu privire la introducerea taxelor speciale în conformitate cu Legea 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și alte taxe locale  

prevăzute prin art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Referatul de specialitate nr. I 

7660/27.09.2021 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor, Biroul Stare Civilă 

cu privire la alte taxe locale  prevăzute prin art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 
Referatul de specialitate al Serviciului Public de Informare și Consultanță pentru Tineret și Turism 

nr. 0122/52173/29.09.2021 cu privire la introducerea taxelor speciale în conformitate cu Legea 

273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Referat de 

specialitate nr. I 7582/22.09.2021 al Biroului agricol privind stabilirea taxelor prevăzute la art. 475 

alin. (2) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Referatul de specialitate nr. I 7579/22.09.2021 

al Biroului Agricol cu privire la majorarea impozitului pe teren agricol nelucrat timp de  2 ani 
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consecutiv, conform art. 489 alin. (4) din Legea  nr. 227/2015, Referatul de specialitate nr. I 

7639/15.10.2020 cu privire la delimitarea zone a terenurilor amplasate în extravilanul municipiului 

Odorheiu Secuiesc, Referatul de specialitate al Direcției de Urbanism și Evidența Patrimoniului, 

Serviciul Urbanism și Cadastru nr. I 7364/15.09.2021  cu privire la stabilirea de alte taxe locale 

conform  art. 486 alin. 5, stabilirea criteriilor de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor 

neîngrijite situate în intravilan potrivit art. 489 alin. (5) și (6) din legea 227/2015, Codul fiscal și 

delimitarea zonelor de impozitare din intravilanul municipiului Odorheiu Secuiesc, Referatul  nr. 

598/53317/04.10.2021 al Muzeului Haáz Rezső Múzeum cu privire la alte taxe locale  prevăzute de 

art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 

În baza 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. 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 finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și cele ale titlului IX. Impozite și taxe locale din Legea 227/2015 

privind  Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, Hotărârea 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%, 

Hotărârea 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%, Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 87/2020 privind aprobarea indexării 

impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu rata inflației de 3,8%, Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 71/2021 privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor 

locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% şi indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut 

la art. 470 alin (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 actualizată, în funcţie de rata de schimb a monedei 

euro, de 4,8740 lei în vigoarea în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2020 şi publicată în Jurnalul 

Uniunii europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele 

grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, Hotărârea Consiliului Locala al Municipiului 

Odorheiu Secuiesc nr. 189/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Odorheiu Secuiesc nr. 71/2021 privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 

2022 cu rata inflaţiei de 2,6% şi indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) 

şi (6) din Legea nr.227/2015 actualizată, în funcţie de rata de schimb a monedei euro, de 4,8740 lei 

în vigoarea în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2020 şi publicată în Jurnalul Uniunii europene şi 

de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri, Ordonanța de Urgență nr. 79 din 8 noiembrie 2017 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, art. 344 din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 25 lit. d), din Legea nr. 481/2004, privind 

protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 și art. 12 din Ordonanța Guvernului 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările 

ulterioare, art.35 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților 

economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 

familiale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3 alin. (1), art. 5 pct. 2 lit. j), art. 10 alin. (1) 

lit. a) și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare, art. 22 alin. (4) și art. 43 alin. (2) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, Legea nr. 213/1998 privind 

file:///C:/Users/czedith/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197770/00172813.htm
file:///C:/Users/czedith/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197770/00172816.htm


proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 

38/2003 cu privire la transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și 

completările ulterioare, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, aprobată cu Legea nr. 49/2006 și nr. 195/2002, Cap. II, Secțiunea a 2-a, cu privire 

la înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor, art. 14 alin. (1), Legea nr. 421/2002 privind 

regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public 

sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificărilor ulterioare, Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 69/2009 privind reglementarea circulației și 

a parcării pe domeniul public a autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și utilajelor cu masă 

totală maximă autorizată mai mare de 2,5 t în municipiul Odorheiu Secuiesc, Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 9/2013 privind aprobarea Regulamentului privind 

exercitarea comerțului cu produse și servicii agroalimentare, modificat prin Hotărârea Consiliului 

Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 73/2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 

Odorheiu Secuiesc nr. 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

activității de transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza municipiului Odorheiu 

Secuiesc, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 

166/2017, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 108/2014 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de organizare și administrare al parcărilor publice în municipiul Odorheiu 

Secuiesc, modificat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 72/2013, 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 47/2013 cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind activitatea de afișaj stradal din municipiul Odorheiu Secuiesc, Legea nr. 

101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, art. 26 alin. (1) lit. c), Hotărârea  Consiliului 

Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 189/2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire 

și administrare a taxei speciale de salubrizare, Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și 

urbanismul, Ordin nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Ordin nr.700 din 9 iulie 2014 privind 

aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară. 

Luând în considerare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind 

procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea 

Legii concurenței nr. 21/1996, Regulamentului (UE) al Comisie europene  nr. 1407/2013  privind 

aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii europene nr. L352 din 24.12.2013 modificat prin Regulamentul 

Uniunii Europene nr. 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020, 

Ținând cont de Procesul verbal de afişare nr. 25/1040/S/08.10.20201 al proiectului de 

hotărâre privind impozitele și taxele locale valabile pe anul 2022 pe raza administrativ teritorială a 

Municipiului Odorheiu Secuiesc, întomit cu respectarea art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare.  

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

(1) lit. (a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

Hotărăște: 

 

Art. 1. – a) Se aprobă impozitele și taxele prevăzute la, art. 457 alin. (2) și cotele de 

impozitare prevăzute la art. 458 alin. (1), (3) și alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

prezentate în Anexa 1A. 

 b) Se aprobă cotele de impozitare prevăzute la art. 460, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (8) 

și alin. (9)  din Legea nr.227/2015 privind  Codul fiscal, prezentate în Anexa 1B, iar 

impozitului/taxei pe clădiri calculată conform art. 460 alin. (1) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal se va stabili o cotă adițională de 50% conform art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal.  
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c) Se aprobă impozitele și taxele  prevăzute la art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, prezentate în Anexa nr. 2A. 

d) Se stabilește o cotă adițională de 40%, conform art. 489 alin. (2), impozitelor și taxelor,  

prevăzute la art. 465 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prezentate în Anexa 

nr. 2B și o cotă adițională de  50%, conform art. 489 alin. (2), impozitelor prevăzute la art. 465 alin 

(7) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prezentate în Anexa 2C. 

c) Se stabilește o cotă adițională de  50%, conform art. 489 alin. (2), impozitelor prevăzute 

la art. 470 alin. (2), alin. (5), alin. (6) alin. (7) și alin. (8) din Legea nr. 227/2015, privind  Codul 

fiscal, prezentate în Anexele  3A, 3B, 3C, 3D și 3E. 

Art. 2.  - Se aprobă, pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea 

autorizației de construire în cazul persoanelor fizice și juridice, precum și a impozitului pe teren, 

pentru anul 2022, delimitarea zonelor prezentate în Anexele 2D și 2E. 

Art. 3. - Se aprobă termenele de plată și bonificația prevăzută de Legea nr. 227/2015  privind  

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezentate în  Anexa 4. 

Art. 4. - Se stabilește o cotă adițională de 20%, conform art. 489 alin. (2), taxei pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor prevăzute la art. 474 din Legea nr. 227/2015, 

prezentată în Anexa 5A. 

          Art. 5. - Se aprobă  taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizații de funcționare, respectiv 

eliberarea atestatului de producător, în conformitate cu prevederile art.475 alin. (1) și (2) din legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal și se stabilește taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației 

privind desfășurarea activității de alimentație publică în conformitate cu prevederile art.475 alin.(3) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prezentate în Anexa 5B. 

Art. 6. - Se aprobă cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la art. 477 

alin (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, prezentată în Anexa nr. 6, iar taxei pentru 

servicii de reclamă și publicitate se va stabili o cotă adițională de 20% conform art. 489 alin. (2)  și 

o cotă adițională de 20% conform art. 489 alin. (2), taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 

publicitate conform art. 478 alin. (2) din  Legea nr. 227/2015, prezentate în Anexa 6. 

Art. 7. - Se aprobă impozitul pe spectacole conform art. 480, 481, 482 și 483 din  Legea nr. 

227/2015, prezentată în Anexa 7. 

Art. 8. - Se aprobă alte taxe locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) din  Legea nr. 227/2015 

Codul fiscal, stabilirea unei cote adiționale de 20% taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț 

pe cale administrativă prevăzută la art. 486 alin (4) din  Legea nr. 227/2015 Codul fiscal, stabilirea 

unei cote adiționale de 20 %  taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

prevăzută la art. 486 alin. (5) din  Legea nr. 227/2015, prezentate în Anexa 8. 

Art. 9. -  Se aprobă  taxele judiciare de timbru prevăzute de Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare, prezentate în Anexa 9. 

Art. 10. - Se aprobă limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la art. 493 din  Legea 

nr. 227/2015 privind  Codul fiscal, prezentate în Anexa 10. 
Art. 11. - Se aprobă scutirile și facilitățile prevăzute la art. 456,  464, 469  și 470 din Legea 

nr.227/2015, privind Codul fiscal, prezentate în Anexa 11, precum și procedura de acordare a acestor 

facilități.  

Art. 12. - Se aprobă criteriile de încadrare și condițiile de stabilire pentru majorările 

prevăzute la art. 489 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prezentate în 

Anexa nr. 12. 

Art. 13. - Se aprobă  taxele speciale și Regulamentul privind aplicarea taxelor speciale 

conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  

prezentate în Anexa nr. 13. 

Art. 14. - Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de 

locuri de muncă pe raza administrativ-teritorială a municipiului Odorheiu Secuiesc, prezentată în 

Anexa nr. 14. 



Art. 15. - Se aprobă anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31 decembrie 2021, 

mai mici de 10 lei, administrate de organul fiscal local, în conformitate cu art. 266 alin. (6) și (7), din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Art. 16. -  Se aprobă lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele  şi taxele 

locale inclusiv hotărârile Consiliului local al municipiului Odorheiu Secuiesc prin care s-au 

instituit, s-au stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, 

prezentată în Anexa 15. 

Art. 17. - Anexele nr. 1- 15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 18. -  Impozitele, taxele și amenzile stabilite prin prezenta hotărâre se încasează începând 

cu 01.01.2022. 

Art. 19. - Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

Art. 20. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului 

Municipiului Odorheiu Secuiesc și Instituției Prefectului Harghita, în condițiile și 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 ........................... 

 

 Inițiat de:       Avizat pentru legalitate 

 Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc  Secretarul General al Municipiului 

 GÁLFI Árpád      VENCZEL Attila 
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Primarul Municipiului  Odorheiu Secuiesc 

 

 

 

 

Nr. 25/1038/S/08.10.2021 

 

 

 

Referat de aprobare 

privind impozitele și taxele locale valabile pentru anul 2022 pe raza administrativ teritorială al 

municipiului Odorheiu secuiesc 

 

 

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 impozitele 

și taxele locale valabile pe anul 2022, bazându-se pe următoarele 

 

Motive: 

 

 În fapt, arătăm că potrivit  prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, Consiliile locale adoptă pentru anul fiscal următor, hotărâri privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale în cursul anului, cu aplicare în anul următor. 

  

În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare; art. 489 ” Majorarea impozitelor și taxelor locale de 

consiliile locale” potrivit căreia: 

 (1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate 

stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de 

următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu 

excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c). 

(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime 

stabilite în prezentul titlu. 

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă al administrației publice 

locale. 

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe 

teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin 

hotărâre a consiliului local. 

(7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local 

conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. 

(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual. 
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 În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza părţii 

dispozitive se poate observa, că acesta conţine 20 articole, dintre care art. 1 -16  cuprinde dispoziţii 

de fond stabilind impozitele și taxele locale pe anul 2022, pe raza administrativ teritorială a 

Municipiului Odorheiu Secuiesc. 

 

 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. 

  

 În ceea ce privește impactul socioeconomic a actului normativ, menționăm că, programele 

investiționale ale municipalității sunt derulate cu coparticiparea autorității publice locale la fiecare 

achiziție astfel că pentru a putea demara și totodată pentru a asigura derularea contractelor existente 

sunt necesare alocări anuale din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului. 

 

Referitor la impactul financiar asupra bugetului local, pe anul curent, arătăm că potrivit 

prevederilor art.3 lit d) și e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, fiscalitatea la nivelul administrației locale trebuie să aibă în vedere eficiența 

impunerii care asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin 

menținerea randamentului impozitelor și taxelor în toate fazele ciclului economic, atât în perioade de 

avânt economic, cât și în cele de criză. 

 

Hotărârea, în situația aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a 

administrației publice locale, respectiv prin coordonarea primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

urmând ca măsurile de implementare să constă în impunerea, constatarea impozitelor și taxelor locale 

pe anul 2022 în conformitate cu nivelurile și cotele stabilite prin Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre, 

precum și colectarea veniturilor la bugetul local în urma impunerii. 

 

În ceea ce privește starea de fapt existentă, așa cum am arătat și la începutul prezentului act 

de motivare, scopul promovării acestei hotărâri este determinat de stabilirea impozitelor și taxelor 

locale pe anul 2022 la nivelul municipiului Odorheiu Secuiesc având în vedere climatul economic 

actual în ceea ce privește veniturile bugetare,  generat de modificările legislative al căror efect s-a 

resimțit în cursul anului 2021, necesitatea asigurării unor niveluri similare ale veniturilor bugetare de 

la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor și taxelor locale în toate 

fazele ciclului economic, respectiv necesitatea creării unei politici fiscale predictibile în vederea 

creșterii încrederii cetățenilor și mediului de afaceri, aspect ce impune autorităților deliberative locale 

adoptarea în cursul anului curent, cu aplicabilitate în anul următor, a impozitelor și taxelor locale. 

 

În drept, invocăm prevederile  Titlului IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, conform căreia Consiliile locale adoptă pentru anul fiscal 

următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale referitoare la: 

    a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe bază de 

cotă procentuală, iar prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, sunt prevăzute limite minime şi maxime; 

    b) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă, în 

limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;  

    c) adoptarea taxelor speciale prevăzute la art. 484 şi instituirea altor taxe locale prevăzute la art. 

486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

    d) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%, conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 467 

alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    e) majorarea  impozitelor şi taxelor locale, conform art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 



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

ulterioare, instituie o obligație în sarcina autorităților publice locale de a adopta până la data de 30 

aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală ( „ (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. 

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) 

şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare 

a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei”), conform acestui articol a fost adoptat Hotărârea 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% , Hotărârea nr. 

73/2019 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020 cu rata inflației 

de 4,6%, hotărâri care au stat la baza stabilirii impozitelor și taxelor locale valabile pe anul 2020, 

Hotărârea nr.87/2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale , pentru anul 2021 cu 

rata inflației de 3,8%,  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 71/2021 

privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% şi 

indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 

actualizată, în funcţie de rata de schimb a monedei euro, de 4,8740 lei în vigoarea în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie 2020 şi publicată în Jurnalul Uniunii europene şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 189/2021 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 71/2021 privind 

aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% şi 

indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 

actualizată, în funcţie de rata de schimb a monedei euro, de 4,8740 lei în vigoarea în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie 2020 şi publicată în Jurnalul Uniunii europene şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri. 

 

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 impozitele și taxele locale valabile pe anul 2022  conform Anexelor nr.1-16 la 

prezentul proiect de Hotărâre. 

 

 

 Odorheiu Secuiesc, la 08.10.2021 

 

 Iniţiator: 

 Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc, 

 GÁLFI Árpád 

Întocmit de: 

                                                                                                                                             Șef birou 

KOVÁCS Éva  
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Nr.25/1039/S/08.10.2021  

 

 

Raport de specialitate 

referitor la Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale valabile pe anul 2022 

 

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

Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale 

valabile pe anul 2022, facem următoarele observaţii: 

 Analizând Proiectul de hotărâre  privind impozitele și taxele locale valabile pe anul 2022, 

inițiat de Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc în conformitate cu prevederile Titlului IX din 

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

obiectul acestuia se referă la stabilirea impozitelor și taxelor locale valabile pe anul 2022. 

 

Din conţinutul actului de motivare, respectiv al Referatului de aprobare 

nr.25/1039/S/08.10.2021, elaborat de Primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc, în calitate de 

iniţiatorul proiectului de hotărâre, identificăm ca motive de fapt că potrivit  prevederilor Legii 

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

pentru anul fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în cursul anului, cu 

aplicare în anul următor. 

  

După cum arată și inițiatorul scopul promovării acestei hotărâri este crearea unui climat 

economic adecvat în ceea ce privește veniturile bugetare,  generat de modificările legislative al căror 

efect s-a resimțit în cursul anului 2021, respectiv necesitatea asigurării unor niveluri similare ale 

veniturilor bugetare de la un exercițiu bugetar la altul prin menținerea randamentului impozitelor și 

taxelor locale în toate fazele ciclului economic, respectiv necesitatea creării unei politici fiscale 

predictibile în vederea creșterii încrederii cetățenilor și mediului de afaceri, aspect ce impune 

autorităților deliberative locale adoptarea în cursul anului curent, cu aplicabilitate în anul următor, a 

impozitelor și taxelor locale. 

 

 Se menționează că, din perspectivă tehnică, Consiliile locale adoptă pentru anul fiscal 

următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în cursul anului, cu aplicare în anul 

următor. 

 

În ceea ce privește impactul socioeconomic a actului normativ, menționăm că, programele 

investiționale ale municipalității sunt derulate cu coparticiparea autorității publice locale la fiecare 

achiziție astfel că pentru a putea demara și totodată pentru a asigura derularea contractelor existente 

sunt necesare alocări anuale din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului. 

 

Referitor la informații financiare, în caz de aprobare, cele legate de bugetul local al 

Municipiului Odorheiu Secuiesc menționăm că stabilirea impozitelor și taxelor locale valabile pe anul 

România 

Județul Harghita 

Municipiul Odorheiu Secuiesc 

Primarul Municipiului  Odorheiu Secuiesc 

Direcția economică 

Serviciul Impozite și Taxe Locale 



2022, va asigura veniturile proprii din partea de venituri al bugetului local pe anul 2022, veniturile 

proprii reprezintă cca 40% din totalul veniturilor la bugetul local. 

Referitor la partea dispozitivă a proiectului de hotărâre, observăm că prin prevederile Titlului 

IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform 

căreia Consiliile locale adoptă pentru anul fiscal următor, hotărâri privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale referitoare la: 

    a) stabilirea cotei impozitelor sau taxelor locale, după caz, când acestea se determină pe bază de 

cotă procentuală, iar prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, sunt prevăzute limite minime şi maxime; 

    b) stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă, în 

limitele prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;  

    c) adoptarea taxelor speciale prevăzute la art. 484 şi instituirea altor taxe locale prevăzute la art. 

486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

    d) stabilirea nivelului bonificaţiei de până la 10%, conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 467 

alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    e) majorarea  impozitelor şi taxelor locale, conform art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

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

ulterioare, instituie o obligație în sarcina autorităților publice locale de a adopta până la data de 30 

aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală ( „ (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. 

(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) 

şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare 

a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei”), conform acestui articol a fost adoptat Hotărârea 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%, Hotărârea nr. 

73/2019 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020 cu rata inflației 

de 4,6%, hotărâri care au stat la baza stabilirii impozitelor și taxelor locale valabile pe anul 2020 și 

Hotărârea nr.87/2020 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2021 cu 

rata inflației de 3,8%, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 71/2021 

privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% şi 

indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 

actualizată, în funcţie de rata de schimb a monedei euro, de 4,8740 lei în vigoarea în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie 2020 şi publicată în Jurnalul Uniunii europene şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 189/2021 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 71/2021 privind 

aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţiei de 2,6% şi 

indexarea sumelor prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 
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actualizată, în funcţie de rata de schimb a monedei euro, de 4,8740 lei în vigoarea în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie 2020 şi publicată în Jurnalul Uniunii europene şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri. 

 

Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, art. 

489 ” Majorarea impozitelor și taxelor locale de consiliile locale” : 

 (1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate 

stabili cote adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de 

următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu 

excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c). 

(2) Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime 

stabilite în prezentul titlu. 

(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administrației publice 

locale. 

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe 

teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

 (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin 

hotărâre a consiliului local. 

(7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local 

conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. 

(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual. 

 

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

fundamentat juridic.  

 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 baza 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 08.10.2021 

 

  

 

 

               Şef serviciu 

              CZIKA Edith 
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