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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărare privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor,
taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2021
În aplicarea principiului autonomiei locale, definit și prevăzut de Ordonanța de
Urgență nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv: art. 5 punctul 10 și art. 75 alin 1), litera b), așa cum se prevede și la art
129, alin. (2,) lit. "b", coroborat cu alin. (4), lit."c", din actul normativ amintit anterior,
stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale intră în competenta Consiliului
Local.
De asemenea, Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că autorităţile administraţiei publice locale şi
organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea,
controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi
penalizărilor aferente și atribuie consiliilor locale următoarele competențe:
- stabilirea de cote adiționale la impozitele și taxele locale stabilite de lege, de
până la 50% față de nivelurile maxime stabilite de lege conform art 489 alin (2) cu
excepția celor prevăzute la art 494 alin 10 lit b) și c) cu privire la taxele judiciare și
extrajudiciare de timbru. Cotele adiționale sunt stabilite în funcție de următoarele
criterii: economice, sociale, geografice precum și de necesitățile bugetului local;
- majorarea impozitului pe trenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, cu
până la 500%, începând cu al treilea an și a impozitului pe clădirile și impozitul pe
terenurile neîngrijite, situate în intravilan;
- stabilirea cotelor impozitelor și taxelor locale când acesta se determină pe
bază de cotă procentuală, iar prin codul fiscal se stabilesc limite minime și maxime,
conform articolelor 457, 458, 460, 477, 481;
- stabilirea cuntumului impozitelor și taxelor locale, când acestea se prevăzute
în sumă fixă și se stabilesc limite minime și maxime, conform articolelor 465, 474,
475, 478;
- stabilirea bonificației de până la 10% conform articolelor 462 alin (2), 467 alin
(2), 472 alin (2), pentru impozitele pe teren, clădiri și mijloace de transport plătite de
contribuabili integral până la data de 31 martie 2021;
- instituirea taxelor speciale conform articolului 484 și a altor taxe locale
conform articolului 486;
În vederea finanţării proiectelor aflate în derulare dar şi pentru ca resursele
bugetului local să satisfacă intr-o proporţie cât mai mare nevoile actuale de
dezvoltare ale oraşului Călimăneşti, este necesară menţinerea surselor actuale ale
bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum şi valorificarea
judicioasă a patrimoniului unitatii administrativ teritoriale.
Pentru anul 2021, cotele de impozitare si nivelul impozitelor locale asupra
carora se pot aplica cotele aditionale sunt prevazute de art. 489 din Titlul IX din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi se

stabilesc în funcţie de criterile: economice, sociale, geografice, precum şi de
necesităţile bugetare locale.
Întrucât la nivelul orașului Călimănești au fost adoptate, cu aplicare începând
cu anul 2018, două hotărâri care au avut ca efect creșterea impozitelor și taxelor
locale (majorarea cotelor procentuale pentru clădiri și a cotelor fixe pentru terenuri și
respectiv actualizarea zonelor de impozitare), pecum şi actualizarea zonării fiscale a
teritoriului orașului Călimănești, pentru anul 2021, indexarea menționată la art. 491,
alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare va fi compensată prin reducerea cotelor aplicate impozitelor și taxelor.
Astfel, impozitele și taxele pentru anul 2021 vor rămâne la nivelul celor stabilite în
anul curent, anul 2020.
Astfel, pentru anul 2021 propun menținerea cotei adiţionale de 20% pentru
impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice iar cu privire la impozitele si taxele locale pentru care sunt prevazute in Codul
fiscal limite minime si maxime, propun menținerea acestora la nivelul anului 2020.
În ceea ce priveste facilitatile care se pot acorda la plata impozitelor si taxelor
locale se propune ca facilitatile fiscale la plata impozitului pe cladiri conform
Regulamentelor aprobate sa fie mentinute si pentru anul 2021 astfel:
• la clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic,
astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
• la clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Nivelul bonificatiei ce se poate aproba pentru plata cu anticipaţie, pană la 31
martie a anului respectiv pentru obligaţiilor datorate pentru intregul an de către
contribuabili este de pană la 10% inclusiv si se acorda pentru fiecare din sursele de
venit reprezentand impozit/taxă cladiri, impozit/taxă teren şi impozit pe mijloacele de
transport.
Pentru anul 2021, propun a se acorda o bonificaţie de 10% contribuabililor
persoane fizice care efectuează anticipat până la 31 martie inclusiv, plata fiecăreia
din obligatiilor datorate bugetului local provenind din sursele de venit reprezentând
impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa teren şi impozitul pe mijloace de transport.
De asemenea, pentru anul 2021 propun a se acorda bonificaţie de 2%
contribuabililor persoane juridice care efectuează anticipat până la 31 martie inclusiv,
plata obligatiilor datorate bugetului local provenind din sursele de venit reprezentând
impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa teren şi impozitul pe mijloace de transport.
În vederea punerii în valoare şi în siguranţă a fondului construit şi respectiv a
terenurilor agricole situate pe raza oraşului Călimăneşti, se propune menţinerea
majorării cu până la 500% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru
clădirile şi terenurile neîngrijite şi respectiv pentru terenurile agricole nelucrate timp
de 2 ani consecutiv. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor
neingrijite şi a terenurilor agricole nelucrate sunt stabilite prin Regulamentul întocmit
în conformitate cu prevederile art. 489, alin. (4)-(8) din Legea 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite prin Hotărâre a Consiliului
Local nr 51/2016, conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale
şi au caracter individual.

Având in vedere dispozitiile legale privind transparenta decizionala, instituite
prin Legea nr.52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
până la aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile cu 01 ianuarie 2021, este
necesar a fi făcut public anunţul referitor la elaborarea proiectului de act administrativ
cu caracter normativ de aprobare a nivelului impozitelor, taxelor şi altor sume
cuvenite bugetului local pentru anul 2021.
În contextul celor prezentate, Consiliul Local trebuie să hotărască cu privire la:
• Stabilirea cotelor impozitelor sau taxelor locale, dupa caz, când acestea•se
determină pe baza de cotă procentuală, iar prin Codul Fiscal sunt prevazute limite
minime si maxime;
•
• Stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt
prevazute în sumă fixă, în limitele prevazute de Codul Fiscal;
• Stabilirea taxelor prevăzute la art. 484 din Codul Fiscal;
• Stabilirea taxelor prevazute la art. 486 din Codul Fiscal;
• Stabilirea nivelului bonificaţiei;
• Majorările prevazute la art.489 din Codul Fiscal, a impozitelor şi taxelor
locale;
• Regulamentul privind privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei
speciale pentru promovarea turistică a staţiunii Călimăneşti Căciulata;
• Regulament privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei pentru folosirea
exclusivă a unor trasee pentru rețele de apă, canalizare și apă geotermală care nu
fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a orașului Călimănești, amplasate pe
domeniul public sau privat al acestuia;
• Regulament de de eliberare a autorizației de funcționare pentru parcurile
de distracții reglementate de hotărârea guvernului nr. 435/2010, actualizată, privind
regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;
• Regulament privind stabilirea unor măsuri pentru păstrarea ordinii şi
curăţeniei în orasul Călimanesti
• Regulamentul privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei speciale de
salubrizare în orașul Călimănești;
• Regulamentele de acordare a facilitaţilor fiscale;
• Adoptarea oricăror alte hotarari în aplicarea Codului Fiscal;
Tabloul complet al impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local,
este prezentat în anexe după cum urmează:
ANEXA nr.1 – Cotele procentuale pentru calculul impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2021;
ANEXA nr.2 – Nivelul sumelor fixe avute în vedere la calculul impozitelor si
taxelor locale pentru anul 2021 respectiv :
• Impozitul şi taxa pentru cladiri pentru persoane fizice;
• Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii
• Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – alta categorie de
folosintă decat aceea de terenuri cu constructii;
• Impozitul pe terenurile din extravilan;
• Impozitul pe mijloace de transport cu tracţiune mecanică;
• Impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa totala maximă
autorizată mai mare de 12 tone;
• Impozitul pe combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri
rutiere) de transport marfă cu masa totala maximă autorizata mai mare de 12
tone;
• Impozitul pe remorci,semiremorci sau rulote;
• Impozitul pe mijloace de transport pe apa;

• Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizaţilor;
• Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate;
ANEXA nr.3 – Alte taxe instituite de consiliul local în baza prevederilor art.486
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificăriile şi completările ulterioare;
ANEXA nr.4 – Taxe instituite de Consiliul Local în baza prevederilor art.484
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificăriile şi completările ulterioare;
ANEXA nr.5 – Valoarea despăgubirilor pentru distrugeri şi sancţiuni
contravenţionale instituite de Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti;
ANEXA nr. 6 – Taxe şi sancţiuni contravenţionale stabilite în baza unor legi
speciale, surse de venit ale bugetelor locale pentru anul 2021;
ANEXA nr.7 – Regulament privind procedura de acordare a facilitaţii fiscale
de reducere cu 50% a impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice,
in Orasul Calimanesti pentru anul fiscal 2021, in temeiul art. 456,alin.(2) lit.m) din
Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
ANEXA nr.8 – Regulament privind procedura de acordare a facilitatii fiscale
de scutire a impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in Oraşul
Călimăneşti pentru anul fiscal 2021, în temeiul art.456, alin (2) lit.n) din Legea
nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completarile ulterioare;
ANEXA nr.9 – Regulament privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei
speciale pentru promovarea turistică a oraşului staţiune Călimăneşti;
ANEXA nr.10 – Regulament privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei
pentru folosirea exclusivă a unor trasee pentru rețele de apă, canalizare și apă
geotermală care nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a orașului
Călimănești, amplasate pe domeniul public sau privat al acestuia;
ANEXA nr.11 – Regulament privind instituirea, încasarea şi utilizarea taxei
speciale de salubrizare în orașul Călimănești;
Faţă de cele prezentate şi având în vedere competentele stabilite prin
Ordonanța de Urgență nr. 57 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, vă supunem spre analiză, dezbatere şi hotărâre următoarele:
1. Aprobarea cotelor procentuale pentru calculul impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2021, asa cum sunt prevăzute in Anexa nr.1.
2. Aprobarea impozitelor si taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora,
în sume fixe, asa cum sunt prevazute in Anexele nr. 2 si 3.
3. Aprobarea taxelor instituite de Consiliul Local in baza prevederilor de la
art.484 din Legea 227/2015 cu modificările şi completarile ulterioare, aşa cum sunt
prezentate în Anexa nr.4.
4. Aprobarea tarifelor pentru serviciile specifice ale Poliţiei Locale,
valoarea despagubirilor pentru distrugeri şi sancţiuni contravenţionale, asa cum sunt
prezentate in Anexa nr.5.
5. Aprobarea taxelor şi a nivelurilor minime şi maxime pentru sancţiunile
contraventionale stabilite în baza unor legi speciale, aşa cum sunt prezente in
Anexa nr.6.
6. Aprobarea acordarii unei bonificatii de 10% contribuabililor persoane
fizice care efectuează anticipat pană la 31 martie inclusiv, plata integrală pentru anul
2021 a impozitelor şi taxelor locale pe fiecare sursă de venit respectiv: impozit pe
clădiri, impozit pe teren sau impozit pentru mijloacele de transport.
7. Aprobarea acordarii unei bonificatii de 2% contribuabililor persoane
juridice care efectuează anticipat pană la 31 martie inclusiv, plata integrală pentru
anul 2021 a impozitelor şi taxelor locale pe fiecare sursă de venit respectiv: impozit
pe clădiri, impozit pe teren sau impozit pentru mijloacele de transport.
8. Aprobarea regulamentelor privind procedurile de acordare a facilitatilor
fiscale in Orasul Calimanesti pentru anul fiscal 2021 în temeiul art 456 alin (2) literele

m) şi n) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, asa cum sunt prezentate în
Anexele 7 şi 8.
9. Aprobarea regulamentului privind instituirea, încasarea şi utilizarea
taxei speciale pentru promovarea turistică a oraşului staţiune Călimăneşti, asa cum
este prezentat în Anexa 9.
10. Aprobarea regulamentului privind instituirea, încasarea şi utilizarea
taxei pentru folosirea exclusivă a unor trasee pentru rețele de apă, canalizare și apă
geotermală care nu fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a orașului
Călimănești, amplasate pe domeniul public sau privat al acestuia așa cum este
prezentat în Anexa nr. 10.
11. Aprobarea regulamentului privind instituirea, încasarea şi utilizarea
taxei speciale de salubrizare în orașul Călimănești asa cum este prezentat în Anexa
nr. 11.
12. Aprobarea majorării cu până la 500% a impozitelor pentru clădirile şi
terenurile neîngrijite şi respectiv pentru terenurilor agricole nelucrate potrivit
articolului 489, alin. (4)-(8) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor
neingrijite şi a terenurilor agricole nelucrate sunt stabilite printr-un Regulament,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 51/2016, cu caracter individul, conform
elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
13. Aprobarea termenelor scadente pentru plata obligaţiilor catre bugetul
local constând din impozite, taxe si alte sume calculate avandu-se în vedere
nivelurile stabilite şi aprobate pentru anul 2021 astfel:
a) Impozitele pe cladiri, terenuri şi mijloace de transport se datoreaza
anual şi se platesc în doua rate egale, pâna la 31 martie şi 30 septembrie, atât de
persoanele fizice cât si de persoanele juridice.
b) In condiţiile în care impozitul anual cumulat datorat de persoanele fizice
sau juridice este de până la 50 lei inclusiv, acesta se plateste integral până la primul
termen de plată;
c) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţilor se achită
anticipat eliberării acestora;
d) Taxele pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate se plătesc anual,
în doua rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa
pentru afisajul în scop de reclama şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de
către contribuabili, persoane fizice si juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteste
integral până la primul termen de plată
e) Taxa pentru deţinere sau utilizare utilaje(vehicule lente) se achită pana
la 31 martie a anului fiscal 2021.
f)
Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate pe baza de contract se
achită până la data de 10 a lunii urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul
de prestări servicii;
g) Impozitul pe spectacole se achita până la data de 10 inclusiv a lunii
urmatoare celei în care a avut loc spectacolul;
h) Taxele de urgenţă se achită anticipat eliberarii actelor administrative;
i)
Taxele stabilite în baza unor legi speciale se achită anticipat efectuarii
serviciilor;
j)
Tarifele pentru servicii, despăgubiri şi amenzi stabilite prin hotărâri ale
Consiliului Local se achită conform reglementărilor instituite prin acestea;
k) Taxa specială pentru promovarea turistică a staţiunii Călimăneşti
Căciulata se achită până la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal 2021.
l. Taxa pentru pentru folosirea exclusivă a unor trasee pentru rețele de
apă, canalizare și apă geotermală care nu fac parte din infrastructura tehnico-

edilitară a orașului Călimănești, amplasate pe domeniul public sau privat al acestuia
se achită:
1. până la data de 31 ianuarie 2020 pentru rețelele construite pe baza
autorizațiilor emise până la 31 decembrie 2019;
2. înainte de eliberarea autorizației de construire pentru rețelele construite
pe baza autorizațiilor emise după data de 01 ianuarie 2020.
m. Taxa specială de salubrizare în orașul Călimnești se achită lunar până
în ultima zi inclusiv a fiecărei luni a anului fiscal 2021.
14. Aprobarea anularii creantelor fiscale restante aflate în sold la data de
31 decembrie 2020, mai mici sau egale cu 20 lei, conform art. 266 din Legea
nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
15. Hotararea se completează cu prevederile Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal, ale Legii 207/2015 privind Codul de Pocedură Fiscală, precum şi cu
actele normative subsecvente în viguare.
16. Hotararea va intra în vigoare începand cu luna ianuarie 2021.
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