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NR.                   /

RAPORT

la proiectul de hoatarare privind modificarea si completarea HCL 79/20.04.2021 cu privire la stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale şi se regăsesc în art. 454 din Legea nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal.  În  categoria  impozitelor  şi  taxelor  de  includ:  impozitul/taxa  pe  clădiri,
impozitul/taxa pe teren,  impozitul  pe mijloacele  de transport,  taxa pentru eliberarea certificatelor,  avizelor  şi
autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale,
alte taxe locale.

Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a
căror finanţare se asigură din bugetele locale conform legii.

Conform art. 490 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autorităţile administraţiei publice locale şi
organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi
taxelor locale, precum şi pentru aplicarea amenzilor şi majorărilor aferente.

Analizand  referatul  Primarului  municipiului  Caransebes  cu  nr.  _________________  cu  privire  la
modificarea si completarea HCL 79/20.04.2021 cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul  2022,  in sensul  acordarii  scutirii,  pentru  un  singur  mijloc  de  transport  la  alegerea
contribuabilului.

Avand in vedere dispozitiile art I pct 60 din OG 8/2021 cu privire la modificarea si completarea Legii 
227/2015 privind codul fiscal, in sensul ca prin modificarea  „articolului 469, alineatul (2) “ Consiliile locale 
pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport pentru mijloacele de 
transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 
alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport la alegerea contribuabilului.

PROPUNEM 

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ

Art.1

         Aprobarea modificari si completarii art. 7 al HCL 79/20.04.2021, ce va avea noua definitie de :

„Procedura,  criteriile  şi  condiţiile  de  acordare  a  facilităţilor  fiscale  categoriilor  de  persoane  fizice
prevăzute la art. 456 alin. (2) lit. a), lit. c), lit. h), lit. i), lit. j), lit. k) , art. 464 alin (2) lit. d), lit. g), lit. h), lit.j),  si
art.469, alin. 2, lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sunt reglementate în Anexa nr. 1 ”



Art.2 

Se  modifica  si  completeaza  „REGULAMENTUL  pentru  stabilirea  procedurii  şi  criteriilor  de

acordare, în anul 2022, a facilităţilor fiscale”, in sensul introducerii unui nou articol  “ 2^1” , ce va

avea urmatorul cuprins:

“2^1 .  Potrivit  art.469,  alin.  2, lit.  b  din Legea 227/2015 privind Codul fiscal,la  cerere,

Consiliul Local va acorda scutire, în anul 2022, pentru:

 mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 
alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului.”

Art. 3

Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2022, impreuna cu dispozitiile HCL 79/2021

Art. 4

Orice hotărâre de consiliu local contrară se abrogă.

Art. 5

Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarului municipiului Caransebeş prin Direcţia
Economică,  Serviciul  Impozite  şi  Taxe  din  cadrul  Primăriei  municipiului  Caransebeş,  Serviciul  Public  de
Administrare a Domeniului Public şi  Privat al municipiului Caransebeş, Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenţă  a  Persoanelor,  Compartimentului  Relaţii  cu  publicul  pentru  afişarea  şi  mass  media  locală,
Compartimentul  Urbanism  şi  Amenajarea  Terenurilor,  Compartimentului  Autorizări  şi  Control  Comercial  şi
Biroul Administraţiei Publice Locale
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