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         Referat de specialitate 
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jud.Neamţ 
 
 

        Potrivit art. 288 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, anual, consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea, impozitelor şi taxelor locale, pe 
baza hotărârilor de Guvern privind indexarea, ajustarea şi actualizarea anuală a impozitelor şi 
taxelor locale stabilite în sume fixe. 
       Conform art. 292 din Legea nr. 571/2003 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 o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima 
indexare. Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul 
Administraţiei şi Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  

  Astfel în Monitorul Oficial nr.898 din 28.12.2012 s-a publicat H.G. nr.1309/2012-privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul 2013. La art.1 alin.(1) din respectivul act normativ se 
menţionează în mod expres că „nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013 sunt 
prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 la Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.” 

      Luând în considerare cele menţionate şi ţinând seama de art. 287 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede „(1) Autoritatea 
deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote 
adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: 
economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor 
prevăzute la art. 295 alin. (11) lit. c) şi d). 
    (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 20% faţă de nivelurile 
aprobate prin hotărâre a Guvernului potrivit art. 292. 
    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale”, prin prezenta propunem consiliului local al comunei Dochia ca pentru anul 2014 
impozitele şi taxele locale să fie aprobate la nivelul anului 2013, care la rândul său a menţinut baza 
prevăzută în H.G. nr.1309/2012, aşa cum rezultă expres şi din rezoluţia primarului comunei Dochia 
făcută pe referatul de specialitate al compartimentului taxe şi impozite nr.6827/03.12.2013. 
       În concluzie, prin aplicarea noilor reglementări  enunţate anterior şi în urma inventarierii bazei 
impozabile, pentru anul 2014, executivul având în vedere cele prezentate, propune spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014, în comuna 
Dochia, jud.Neamţ, conform anexei ataşate. 
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