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ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 
 
 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019  

și acordarea unor facilități fiscale  

 

Consiliul Local al Comunei Domnești intrunit in sedinta de lucru 
 

 
 

Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domnești; 

• Raportul de specialitate al Biroului Taxe si Impozite locale; 

• Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 
 

In conformitate cu prevederile: 

• Constituției României – art. 56; 

• Legii nr. 227/2015  privind  Codul  fiscal, Titlul IX  privind impozitele şi taxele  locale; 

• OG nr. 79/08.11.2017; 

• Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

• Hotărârii Guvernului nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată; 

• OG nr. 1/2017 privind taxele extrajudiciare de timbru cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;  

• O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările  
ulterioare; 

• Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

 
În temeiul prevederilor art. 27, art. 36  alin. (2) lit. b), alin. (4)  lit. c) și al prevederilor 

art. 45 alin. (2)  lit. c), respective art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe  asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile în Comuna Domnești, începând cu anul 2019, 
conform Anexei 1-2. 
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Art.2. Se aprobă Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din Comuna 

Domnești pentru impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2019, precum și 
Regulamentul privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire sau reducere 
la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri 
mici, Regulament privind procedura de acordare de facilitati fiscale de scutire la plata 
impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren pentru cladirile si terenurile 
utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si 
intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizatii nonprofit folosite 
exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, conform Anexelor nr. 3-5. 
 

Art.3. Anexele 1-5  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2019. 
 

Art.5. La data intrării în vigoare, HCL Domnești nr. 128/2017, precum si orice 
prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea. 

 

           Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei Domnești prin Biroul Impunere și Incasare Taxe și Impozite Locale, 
Compartimentul Registru Agricol şi celelalte compartimente din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Domnești. 
 
 
 

Inițiator, 
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 
                                    

 

                                                                                                                                   
                                                                                                                 Vizat pentru legalitate, 
                                                                                                       /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                               Cojocaru Bogdan Marius 
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNEŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56   Fax:021.351.52.57 

        e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com / website: www.primariadomnesti.ro 
 
 
 

 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iniţiez proiectul 
de hotărâre privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor și 
taxelor locale, taxele speciale și amenzile aplicabile în anul fiscal 2019 în Comuna 
Domnești, în susţinerea căruia formulez următoarea 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

În conformitate cu prevederile art.  27, coroborat cu art. 36 alin. (2) lit. 
b), cu referire la alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul asigurării 
autonomiei locale şi în exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-
socială şi de mediu a comunei, Consiliul Local stabileşte şi aprobă impozitele şi 
taxele locale, în condiţiile legii.  

  
Art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, stipulează faptul că autoritățile 
administrației publice locale au competențe și responsabilități în ceea ce privește 
finanțele publice locale, respectiv pentru stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea 
și încasarea impozitelor și taxelor locale, precum și a oricăror alte venituri ale unităților 
administrativ-teritoriale, prin compartimentele proprii de specialitate, în condițiile 
legii. 

Conform art. 27 din actul normativ anterior menționat, impozitele și taxele 
locale se aprobă de consiliul local în limitele și în condițiile legii. 

 

Cadrul legal pentru stabilirea, modificarea, calcularea și încasarea impozitelor 
și taxelor locale obligatorii, datorate de către contribuabili persoane fizice/persoane 
juridice este prevăzut în Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015.  
Potrivit art. 454 din Codul Fiscal, impozitele și taxele locale sunt:  
-  impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;  
-  impozitul pe teren și taxa pe teren;  
-  impozitul pe mijloacele de transport;  
-  taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;  
-  taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;  
-  impozitul pe spectacole;  
-  taxele speciale;  
-  alte taxe locale.  
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Conform art. 490 din Codul Fiscal, autoritățile administrației publice locale și 
organele speciale ale acestora, după caz, au ca responsabilitate stabilirea, controlul și 
colectarea impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor și penalizărilor aferente.  

Primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, 
respectiv a impozitului pe mijloacele de transport este la 31 martie 2019, al doilea 
termen de plată fiind 30 septembrie 2019.  

Astfel, cum prevede art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art 472 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru plata cu anticipaţie, a impozitelor pe 
clădiri, teren şi mijloace de transport, datorate pentru întregul an de către 
contribuabili, respectiv până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, Consiliul 
local are posibilitatea acordarii unei bonificații de până la 10 % inclusiv. În aplicarea 
acestor prevederi, se propune Consiliului local acordarea acestei bonificaţii de 10 % 
pentru contribuabilii care plătesc anticipat până la data de 31 martie 2019. 

Impozitele și taxele locale, majorările de întârziere precum și amenzile aferente 
acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unităților administrativ - 
teritoriale, cu excepțiile prevăzute de lege.  

Pentru anul 2019, nivelul taxelor judiciare de timbru se aplică astfel cum este 
stabilit prin Ordonanța Guvernului României nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 491 din Codul Fiscal, 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, de către consiliile locale, 
ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale 
ale Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice. 

Taxele judiciare de timbru și taxele extrajudiciare de timbru, potrivit Anexei 2. 
          Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din comuna Domnești pentru 
impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2019, potrivit Anexei 3; 
 Regulamentului privind  procedurile  de acordare de facilităţi  fiscale de scutire 
sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru persoanele 
fizice  cu venituri mici, potrivit Anexei 4; 
 Regulament privind procedura de acordare de facilitati fiscale de scutire la plata 
impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren pentru cladirile si terenurile 
utilizate pentru  furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizatii nonprofit folosite 
exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, potrivit Anexei 5; 

Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul 
fiscal următor. 

Conform site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata 
inflației pentru anul fiscal 2017 este de 1,3 %.  
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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 % și în conformitate cu prevederile art. 489, alin. (1), 
(2) și (3) din Legea nr. 227/2015, se majoreaza impozitele în cuantum de 10%. 
 Față de cele mai sus menționate, supun spre dezbatere și aprobare plenului 
Consiliului local al Comunei Domnesti, proiectul de hotărâre in forma prezentata. 
 

 
 

PRIMAR, 
GHIȚĂ IOAN ADRIAN 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ROMÂNIA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotelor, valorilor  impozabile, nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile aplicabile  

în anul fiscal 2019, în comuna Domnești 
 
 

În conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul fiscal 2019 are la baza prevederile legale actuale, respectiv Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în care sunt prevăzute valorile impozabile, impozitele 
și taxele locale precum și amenzile aplicabile în anul 2019. 

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, autoritățile administrației publice locale au 
competența de a stabili și aproba impozitele și taxele locale în condițiile și limitele 
legii. Deasemenea, potrivit art. 30 din același act normativ, pentru funcționarea unor 
servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale 
aprobă taxe speciale, cuantumul acestora fiind stabilit anual. Veniturile obținute din 
taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 
înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finanțarea cheltuielilor 
curente de întreținere și funcționare a acestora. 

Conform art. 27 din actul normativ anterior menționat, impozitele și taxele locale 
se aprobă de consiliul local în limitele și în condițiile legii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, se 
stabilesc anual impozitele și taxele care constituie venituri la bugetul de stat și 
bugetele locale, contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite și taxe, 
precum și modul de calcul și de plată al acestora, dispozițiile acestui cod prevalând 
asupra oricăror prevederi contrare din alte acte normative (anexa 1). 

 
Conform art. 454 din Codul Fiscal, impozitele și taxele locale sunt:  

- impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri;  
- impozitul pe teren și taxa pe teren;  
- impozitul pe mijloacele de transport;  
- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;  
- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;  
- impozitul pe spectacole;  
- taxele speciale;  
- alte taxe locale.  
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La stabilirea nivelurilor, impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac 
venit la bugetul local, se au în vedere următoarele: 

- Constituția României, care la art. 56, alin.(1) prevede ca “Cetățenii au obligația 

să contribuie, prin impozite și taxe, la cheltuielile publice”; 

- Prevederile art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg, la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, și care la punctul 
3 stipulează ”Cel puțin o parte dintre resursele financiare ale autorităților 

administrației publice locale trebuie să provină din taxele și impozitele locale, al căror 

nivel acestea au competența să îl stabilească în limitele legale”; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură Fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliul Local are 
competența de a stabili cota impozitelor și taxelor locale care vor constitui venit la 
bugetul local, atunci când acestea se determină pe bază de cotă procentuală, prin lege 
fiind stabilite limitele minime și maxime, stabilirea cuantumului impozitelor și taxelor 
prevăzut în sumă fixă, precum și stabilirea nivelului bonificației de până la 10%, 
conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin.(2) Codul Fiscal. 
Primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv a 
impozitului pe mijloacele de transport este la 31 martie 2019, iar cel de-al doilea 
termen de plată este la 30 septembrie 2019. 

De asemenea, potrivit legii, constituie venit la bugetul local sumele provenite 
din taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru, prevăzute de lege. 

Pentru anul 2019, nivelul taxelor judiciare de timbru se aplică astfel cum este 
stabilit prin Ordonanța Guvernului României nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbre, cu modificările și completările ulterioare. 

Totodată, în anexa la proiectul de hotărâre se regăsesc și taxele prevăzute în 
alte acte normative în vigoare și alte taxe locale care se încasează prin compartimentul 
impozite și taxe locale. 

Conform art. 494 din Codul Fiscal, impozitele și taxele locale, majorările de 
întârziere, precum și amenzile aferente acestora, impozitul pe clădiri și impozitul pe 
terenuri precum și amenzile aferente acestora, constituie integral venituri la bugetul 
local al orașului /, cu excepțiile prevăzute în lege. Impozitul pe mijloacele de 
transport, majorările de întârziere, precum și amenzile aferente acestora constituie 
venituri la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia trebuie 
înmatriculat sau înregistrat mijlocul de transport respectiv. 

Potrivit art. 491 din Codul Fiscal, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe 
locale, care constă într-o anumită sumă în lei, sau care este stabilită pe baza unei 
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anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, 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. 

Taxele judiciare de timbru și taxele extrajudiciare de timbru, potrivit Anexă 2. 
          Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din comuna Domnești pentru 
impozitele și taxele locale datorate de aceștia în anul 2019, potrivit Anexei 3; 
 Regulamentului privind  procedurile  de acordare de facilităţi  fiscale de scutire 
sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru persoanele 
fizice  cu venituri mici, potrivit Anexei 4; 
 Regulament privind procedura de acordare de facilitati fiscale de scutire la plata 
impozitului/taxei pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren pentru cladirile si terenurile 
utilizate pentru  furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, de organizatii nonprofit folosite 
exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ, potrivit Anexei 5; 
 

Sumele indexate se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul 
fiscal următor. 

Conform 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%.  

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%. 

În baza art. 36 alin (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 45 alin (2) 
lit.”c” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, conform căreia în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin, consiliul local aprobă hotărâri prin care se stabilesc 
impozitele și taxele locale, propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe 
impozitele și taxele locale pentru anul 2019 cu mentiunea că: 

- în conformitate cu prevederile art. 489, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare impozitele 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei se majorează in cumatum de 10 %; 

- impozitele si taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se indexeaza cu rata inflatiei de 1,3%, (anexa  
face parte integrantă din prezentul raport). 

 
 

            SEF BIROU                                                                     Intocmit, 
  TAXE SI IMPOZITE LOCALE                                                     INSPECTOR SUPERIOR 
DUMITRU CONSTANTIN FLORIN                                            ION MARINELA 
 

 


