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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2015 
 

 

 Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale în limitele 

şi în condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul 

stabilirii impozitelor şi taxelor locale ce vor fi aplicate începând cu data de întâi ianuarie a 

anului următor prevăzute la art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, coroborat cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 44/2004 – privind Normele metodologice 

de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Având în vedere cele menţionate mai sus, Serviciul Impozite şi Taxe locale al 

municipiului Fălticeni propune spre analiză prezentul raport privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2015, conform anexei. 

 Potrivit art.287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificat 

prin Legea nr. 343/2006, nivelul impozitelor şi taxelor locale prevăzute pentru anul fiscal 

2015 poate fi majorat anual cu până la 20% de către consiliile locale, cu excepţia taxelor 

prevăzute la art. 263 alin. (4) – autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de 

peste 12 tone, şi alin.(5) – combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri 

rutiere)de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone. De asemeni, 

aceeaşi excepţie se aplică şi în cazul art. 295 alin. (11) care reglementează taxele judiciare de 

timbru, taxele de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru. 

 Având în vedere aceste aspecte legislative şi faptul că majoritatea contribuabililor, 

atât persoane juridice cât şi persoane fizice, manifestă dificultăţi economico-financiare, 

executivul propune, pentru anul 2015, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de 

persoanele fizice şi juridice la nivelul stabilit pentru anul fiscal 2014 in conformitate cu 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru anul 2015, executivul propune şi acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv 

acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri a 

impozitului/taxei pe teren şi impozitului pe mijloace de transport datorate pentru întregul an 

de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre  privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2015. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2015 
 
 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, a H.G nr.44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare - Consiliul Local adoptă hotărâri 
privind stabilirea de impozite şi taxe locale între limitele şi în condiţiile legii. 
 

Impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice se calculează conform 
art.251 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. 

 
Cota impozitului pe clădiri pentru persoane juridice se stabileşte prin hotărâre a 

Consiliului Local şi poate fi cuprinsă între 0,25% -1,5% inclusiv, aplicată la valoarea de 
inventor a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, conform art.253 alin.2 
din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

În cazul unei cladiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileste 
de consiliul local între: 
a)10% si 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinţă; 
b)30% si 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă. 

Pentru anul 2015, se propune aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii de inventar a 
clădirii aflată în proprietatea contribuabilului, conform art. 253 alin.2 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care clădirea 
nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe 
clădiri este de 10% şi în cazul în care clădirea nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 30%, cota ce se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la 
sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, conform art. 253 din Legea nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cumodificările şi completările ulterioare. 
 

Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată 
a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare 
sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 
 

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, potrivit art. 258 alin.2 din Legea nr.571/2003 



privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, luând în calcul suprafaţa 
terenului, exprimată în hectare, zona şi rangul localităţii în care este amplasat terenul 
conform încadrării făcute de Consiliul Local 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - terenuri cu construcţii şi 
impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - orice altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice este 
prevăzut în anexa. 

Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau 
private a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor fizice şi juridice, se stabileşte taxa pe 
teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
 

Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică înmatriculate/înregistrate - 
calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora este stabilit in anexa. Impozitul pe 
mijloacele de transport pe apă, impozitul pe mijloacele de transport în cazul unor remorci, 
semiremorci - calculat în funcţie de masa totală autorizată a acestora este prevăzut în anexa. 
Impozitul pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată de peste 12 tone este prevăzut 
în anexa. Impozitul pe vehiculele fără capacitate cilindrică evidenţiată este prevăzut în anexa. 
Impozitul pe mijloacele de transport este reglementat de prevederile Titlului IX, capitolului 
IV, din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
se aplică atât persoanelor fizice şi juridice. 
 

Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a 
altor avize, potrivit art.267 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt 
prevazute în anexa . 
 

Cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevazută la art.270 alin (4) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de 
Consiliul Local fiind cuprinsă între 1% si 3%, propunându-se pentru anul 2015 o cotă de 3% 
din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevazută la art.271 
alin.2 din Codul Fiscal, se stabileşte astfel: în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică suma este de 38 lei/mp sau fracţiune de mp, iar în cazul 
oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 28 
lei/mp sau fracţiune de mp. 
 

Taxele pentru folosirea temporară a locurilor publice sunt cele prevazute în anexa. 
 

Taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr.117/1999 – privind taxele 
extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în 
anexa. 
 

Bonificaţia prevazută la art.255 alin.2, art.260 alin.2 si art.265 alin 2 din Legea nr . 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare poate fi de pana la 
10% inclusiv şi se stabileşte astfel: 
- 10 % în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2013 inclusiv, a impozitului/taxa pe 
clădiri, a impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport  datorat de 
către contribuabilii persoane fizice; 



- 10% în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2013 inclusiv, a impozitului/taxa pe 
clădiri, a impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport pentru 
contribuabilii persoane juridice. 
 
 Având in vedere adresa Spitalului Municipal Falticeni nr. 7356/10.11.2014 prin care 
se solicita Consiliului local aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de 
către Spitalul Municipal Falticeni, aprobate in Ședinta Comitetului Director Și în cea a 
Cosiliuliului de Administratie a spitalului, precum Și prevederile Legii nr. 95/2006, privind 
reforma în domeniul sănătaȘii, actualizată propunem spre aprobare tarifele pentru serviciile 
medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal Fălticeni.   
 
 Având în vedere faptul că impozitele şi taxele trebuie să constituie resursele 
financiare ale bugetului local al municipiului Fălticeni, precum si contextual socio-economic,  
consideram oportună menȘinerea impozitelor Și taxelor la nivelul anului 2014 şi propunem 
proiectul de hotărâre în forma redactată şi prezentată alăturat. 
 

 
 

 
Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 

 






















































