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REFERAT DE SPECIALITATE 
privind propunerea de indexare 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 
care se fac venit la bugetul local, care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul 
fiscal 2019 

 

Încheiat azi, 12.03.2018 
 

Subsemnata Ana Doval , consilier la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul aparatului 
se specialitate al Primăriei Oraşului Nădlac. 

Având în vedere: 
Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 
 Indexarea impozitelor și taxelor locale este reglementată prin art. 491 din  Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: ”  art. 491    (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, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-
urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

    (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se 
aplică în anul fiscal următor. ...”. 
 Potrivit art. 454 din Legea nr.227/2015 actualizată, impozitele și taxele locale sunt după cum 
urmează: 
    a) impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri; 
    b) impozitul pe teren și taxa pe teren; 
    c) impozitul pe mijloacele de transport; 
    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor; 
    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate; 
    f) impozitul pe spectacole; 
    g) taxele speciale; 
    h) alte taxe locale. 
 Întrucât cuantumul taxelor speciale și ale 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 a consiliului local, acestea nu intră sub incidența indexării; nivelurile taxelor speciale și ale 
altor taxe locale pentru anul 2019 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. 

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.  



     

 
Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 

Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2017 
este de 1,3%. 

Nivelul inflației este comunicat de către Institutul Național de Statistică prin adresa 
nr.9954/29.01.2018. 

Astfel, pentru anul 2019, 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 1,3%. 

Având în vedere cele de mai sus, 
PROPUN 

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%. 

 
  

Consilier  
Ana Doval 

 


