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Nr. 20972 din 08.12.2020         

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea și indexarea  impozitelor și taxelor locale , 

precum și a taxelor speciale, ale Orașului Hârșova pentru anul 2021 
 
 

Consiliul local al oraşului Hârşova, judeţul Constanţa, 

Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile  : 

- art. 56, art. 120 alin.(1) , art. 121 alin(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din 
Constituția României , republicată ; 

- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

- art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu 
modificările și completările ulterioare;  

- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin(1) lit.b) , art. 27 , 
art. 30 și art. 761 alin (1), (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 1, art.2 alin.(1) lit.h) , precum și pe cele ale titlului IX , în special art.491 
coroborate cu art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;  

- În temeiul prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, republicată , cu modificările ulterioare ;  

- art. 25 lit.d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată , cu 
modificările și completările ulterioare;  

- referatul privind aprobarea impozitelor și taxelor nr.18507/28.10.2020,  al 

Primarului Orașului Hârșova; 

- raportul de specialitate  întocmit de către Direcţia Buget Finanțe Contabilitate 

Birou Impozite și Taxe Locale, înregistrat sub numărul 18539/29.10.2020;  

- propunerile de taxe speciale/ locale pentru anul 2021 înaintate de 

compartimentele de specialitate ale primăriei oraș Hârșova prin următoarele: 

Răspuns la nota interna nr. 16899/02.10.2020 – Compartimentul Registrului 

Agricol Fond Funciar și Agricultură. Răspuns la nota  interna nr.16899/ 

02.10.2020 – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru,  

Răspuns la nota  interna nr. 33648/13.10.2020 – Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidența a Persoanelor, Răspuns la nota interna 
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nr.17638/14.10.2020 – Direcția Investiții,Mediu,Turism,Implementare 

proiecte; Răspuns la nota internă 17917/16.10.2020 Serviciul de Politie 

Locala;  

- comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrată cu nr. 41/13 

februarie  2020,conform căreia rata inflației este 3,8%; 

- prevederile art.87. alin (3) art. 129 alin (1) alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) 
lit.c din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.  

- În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public și avînd în vedere că prezentul proiect de 
hotărâre a fost adus la cunoștință publică prin afișare conform Procesului – 
Verbal de afișare nr.18542/29.10.2020 și prin publicare pe pagina de internet 
a Primăriei Oraș Hârșova; 

- Ținând seamă de necesitatea de realizare a veniturilor proprii ale  bugetului 

local pentru anul 2021, în scopul finanțării cheltuielilor locale pe de o parte, 

precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte;  

În temeiul : prevederilor  art. 136 alin (1) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ.  
 
 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1  -(1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale , pe anul 2021, se 

aprobă și se indexează cu 3,8% , fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând valorile 

impozabile nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care 

se stabilesc , se actualizează sau se ajustează , după caz, de către Consiliul Local 

al Orașului Hârșova, așa cum se regăsesc  în anexele 1, 2 și 3, care fac parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre.  

În conformitate cu art 491 alin (1) din Legea 227/2015 impozitele și taxele locale, 

care constau 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 MFP și MDRAP. 

 
(2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin 

rotunjire  la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt  
mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani 
sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit.n) 
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din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
aprobate prin H.G. nr. 1/2016 , cu modificările și completările ulterioare.  

 

Art. 2  Se aprobă procedura de acordare a scutirilor reglementate de art. 456 alin 

1, art. 464 alin 1, art. 469 alin 1 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și 

procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante prevăzută 

la art. 185 alin (1) lit. b  din Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, 

respectiv scutirea de majorări de întârziere. Scutirea nu poate depăși data de 20 

decembrie a anului fiscal în care se acordă. Anexa nr.9 face parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

 

Art. 3  Se aprobă acordarea de facilități fiscale constând în scutirea sau  reducerea  

impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, și  a procedurilor 

menționate la Anexa nr.4,5,6,7,8,9,10 care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre , pentru următoarele categorii de clădiri, terenuri , astfel: 

a. clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât 

monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor 

istorice şi în zonele construite protejate.  

b. clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice de arhitectură 

sau arheologice, muzee ori case memoriale; 

c. clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin 1, lit b și 

art 4 alin 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

d. taxa habitat , pentru următoarele categorii de persoane, în conformitate cu 

art. 485 alin 1 din Legea 227/2015 

• veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale 

veteranilor de război; 

• beneficiari ai DL nr.118/1990 republicat, OG 105/1999, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea 189/2000 ( deportați și persecutați politic); 

• persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I 

de invaliditate și reperezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau 

accentuat și ai minorilor incadrați în gradul I de invaliditate; 

    e)   pentru un venit de sub plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de      

lemne, prevăzut de lege la data aprobării prezentei hotărâri - reducere    de 60% 

;pentru un venit cuprins între plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de 

lemne/membru de familie și 1/2 din salariul minim pe economie- reducere 

40%; 
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Art. 4 Anularea creanțelor fiscale restante și a acesoriilor datorate și neachitate de 
debitori aflate în sold la data de 31.12.2020, mai mici de 40 lei. ( art.266, alin 5 
Legea 207/2015). 

 

Art. 5 Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedura fiscala, cu modificarile ulterioare, se aprobă plafonul minim al 

creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe 

pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care 

inregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, după 

cum urmeaza:  

▪ 5.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice; 

▪ 1.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice; 

 

Art. 6 În conformitate cu dispozițiile art. 46 alin (6) din Legea 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală, Direcția Buget Finanțe,Contabilitate - Birou Impozite 

ai Taxe  va emite înștiințări de plată, somații și titluri executorii care vor fi valabile și 

în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, 

potrivit legii și ștampila organului emitent.  

 
Art. 7 Primarul Orașului Hârșova va asigura ducerea la îndeplinire a prezentului 
proiect de hotarâre , prin compartimentele  de specialitate, care vor întocmi 
documentația necesară punerii în aplicare în condițiile legii a prevederilor 
prezentului proiect de hotărâre. 
 

Hârșova, ___________ 2020                                                      

 

                                                                                                                  

 

 

     INIȚIATOR, 

    PRIMAR, 

               VIOREL IONESCU 
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      Nr. 18507/28.10.2020 
 
 
 

REFERATUL DE APROBARE 
ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator 

( art.136 alin 8 din OUG nr.57/2019 ) 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale 
 ale Orașului HÂRȘOVA  pentru anul 2020 

 
 

Având în vedere: 
Raportul nr.18539/29.10.2020, întocmit de Direcţia Buget Finanțe Contabilitate  

Impozite și Taxe Locale,  din cadrul Primăriei Oraș Hârșova , 
În temeiul Ordonanta 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, 
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată prin 
Legea nr. 199/1997,  

având în vedere prevederile:  
- Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
- Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală;  

         Ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului 
local pentru anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, în 
vederea finanțării proiectelor aflate în derulare și pentru ca sursele bugetului local să 
satisfacă într-o proporție cât mai mare nevoile actuale ale cetațenilor Orașului 
Hârșova, dar și cerințele Uniunii Europene, necesitând menținerea surselor actuale 
ale bugetului local, atragerea de noi surse extrabugetare, precum și valorificarea 
judicioasă și eficientă a patrimoniului orașului Hârșova, 

Supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale în Oraș HÂRȘOVA  pentru anul 2021, în forma 
prezentată.  

 

 
 

PRIMAR, 
VIOREL  IONESCU 
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    Nr. 18539/29.10.2020 
 

 
 

RAPORT  
( al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului- art.136 alin.8 din OUG 57/2019 ) 

 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în 
Orașul HÂRȘOVA pentru anul 2021 

  
 

Având în vedere Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), 
Titlu lX  şi în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei 
europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată de România prin Legea 199/1997, stabilirea şi aprobarea  impozitelor şi 
taxelor locale intră în competenţa consiliului local conform prevederilor Ordonanței 
57/2019, ținând seama de Comunicatul de presa nr. 41/13 din februarie 2020 al 
Institutului Național de Statistică conform căruia rata inflației este de 3,8% și de 
articolul 491 din Legea nr. 227/2015, care instituie  obligația în sarcina autorității 
publice locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării 
sumelor reprezentând impozite sau taxe locale se propune spre aprobare  
impozitele și taxele locale ale Oraș Hărșova pentru anul 2021,  

De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele 
amenzilor contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de 
autoritatea publică locală astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul 
fiscal . 
          În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror 
prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit impozitele şi taxele 
care se constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea acestora să 
aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, Ordonanța 57/2019). 
         Modificările aduse sistemului local de fiscalitate din România, în ceea ce 
priveşte impozitele şi taxele locale, prin aprobarea  Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, au fost datorate în principiu următorilor factori: 
          - eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal , în sensul că impozitarea 
clădirilor se va face în funcţie de destinaţia clădirii care poate fi rezidenţială sau 
nerezidenţială (comercială); 
          - reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili; 
          - încurajarea investiţiilor; 
            - impactul financiar asupra  bugetelor  autorităţilor locale acordând acestora 
posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de 
proiectare bugetară. 
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Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea stabilirii 

şi colectării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul orașului, în vederea 
asigurării resurselor necesare continuării finanţării proiectelor în derulare și pentru 
asigurarea serviciilor finanţate din bugetul local. 
Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locală. 
 
         Colectând resurselor bugetare din impozite şi taxe locale, se va asigura realizarea 
serviciilor de întreţinere drumuri, salubrizare, iluminat public stradal, întreţinere şi 
funcţionare în condiţii normale a unităţilor de învăţământ și a celor finanțate din bugetul 
local,  precum şi realizarea unor proiecte de investiţii de interes pentru locuitorii orașului 
Hârșova, avându-se în vedere proiectele sociale, culturale şi sportive. 
 
 

Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii 
ale bugetelor locale sunt urmatoarele: 

A. impozitele şi taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, respectiv: 

a) impozitul şi taxa pe clădire 
b) impozitul şi taxa pe teren 
c) impozitul pe mijloacele de transport 
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 
f) impozitul pe spectacole; 
g) taxele speciale; 
h) alte taxe locale; 
B. Amenzile aferente impozitelor şi taxelor locale  precum şi dobânzile pentru plata 

cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale   
C. alte taxe prevăzute de lege; 
 

    Luând în considerație faptul că începând cu 1 ianuarie 2016, în baza prevederilor 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-au adus modificări substanţiale în materie 
fiscală locală referitoare la modalităţile de calcul a impozitului/taxei pe clădiri , calculul 
făcându-se în funcţie de destinaţia acestora,  în anul 2021, impozitele și taxele locale  vor 
suporta modificări față de anul 2020, acestea  fiind  indexate  cu rata  inflației. 

Potrivit Legii nr. 227/2015 şi pentru anul 2021, executivul propune acordarea unor 
facilităţi fiscale, respectiv  

 
a) acordarea unei bonificaţii de 10% persoane fizice și persoane juridice (în Lege 

– pâna la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe 
teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de 
către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal; 

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât 

monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor 

istorice şi în zonele construite protejate.  
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c) clădirile care potrivit legii sunt clasate ca monumente istorice de 

arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale; 

d) clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în 

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin 1, lit b 

și art 4 alin 1 din Legea 341/2004, cu modificările și completările 

ulterioare; 

e) taxa habitat , pentru următoarele categorii de persoane, în conformitate        

     cu art. 485 alin 1 din Legea 227/2015 

            -  veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale     

           veteranilor de război; 

            -  beneficiari ai DL nr.118/1990 republicat, OG 105/1999, aprobată cu        

          modificări și completări prin Legea 189/2000 ( deportați și persecutați     

          politic); 

            -  persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în     

         gradul I de invaliditate și reperezentanții legali ai minorilor cu handicap     

     grav sau accentuat și ai minorilor incadrați în gradul I de invaliditate; 

           f)   pentru un venit de sub plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de      

lemne, prevăzut de lege la data aprobării prezentei hotărâri - reducere    

de 60% ;pentru un venit cuprins între plafonul maxim pentru acordarea 

ajutorului de lemne/membru de familie și 1/2 din salariul minim pe 

economie- reducere 40%; 
 

      Deoarece majoritatea contribuabililor,  persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi 

economico-financiare și pentru că unele dintre ele înregistrează debite restanțe la plata 

impozitelor și taxelor locale, se propune aprobarea aplicării procedurii de acordare a 

scutirilor reglementate de art. 456 alin 1, art. 464 alin 1, art. 469 alin 1 din Legea 227/2015 

privind Codul Fiscal, precum și aplicarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plata 

obligaţiilor bugetare restante prevăzută la art. 185  alin(1) lit b din Legea 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală conform Anexa nr. 9, care fac parte integrantă din  prezenta 

hotărâre. 

 
     Proiectul de act normativ propus priveşte necesitatea asigurării continuării finanţării 
serviciilor publice aflate în sarcina orașului şi se stabileşte după reglementările legale în 
vigoare. 
     S-au respectat prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, respectiv publicarea acestuia pe site-ul Primăriei Oraș 
Hârșova  . 
      Propunem spre aprobare seria de chitanțe folosite pentru încasarea veniturilor 
bugetului local pentru anul fiscal 2021 -  60810/2021. 
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Având în vedere aspectele menţionate anterior, am elaborat prezentul proiect de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, în oraș Hârșova. 
 

 

 

 

 
 

Director executive DBFC,                                  Șef birou ITL, 
  Claudia Rodica IOANA                                     Violeta HERDA 
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