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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.60/15.12.2014 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe  anul fiscal 2015 

 

 

 

 Impozitele si taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale si sunt 

reglementate  prin Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 In baza prevederilor Legii nr.571/2003, consiliul local are competenta: 

 -stabilirii cotei impozitelor si taxelor locale, cand acestea se determina pe baza de 

cota procentuala, prin lege fiind sstabilite limitele minime si maxime; 

 -stabilirea cunatumului impozitelor si taxelor locale, cand acestea sunt prevazute in 

suma fixa, in limitele prevazute de Codul fiscal ori de Hotararea Guvernului prin care 

nivelurile impozitelor si taxelor locale se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza in conditiile 

art.292 din Codul fiscal; 

 -adoptarea taxelor speciale conform art.282 din Codul fiscal; 

 -instituirea taxelor locale prevazute la art.283 din Codul fiscal; 

Avand in vedere faptul ca prin Legea nr.145/2014, pentru stabilirea unor masuri de 

reglementare a pietei produselor din sectorul agricol s-a abrogat HG nr.661/2011 privind 

procedura de eliberare a certificatului de producator agricol, 

 Tinand cont de faptul ca prin Hotararea Consiliului local nr.60/15.12.23014 s-a 

stabilit doar taxa pentru eliberarea atestatului de producator,se propune modificarea si 

completarea hotararii mentionate prin stabilirea “taxei pentru eliberearea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol” . 

In conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr.145/2014 pentru stabilirea 

unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, costurile generate de 

tiparirea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suporta din 

bugetele locale ale judetelor iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija 

primarilor din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari 

ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive. 

Conform facturii emise de consiliul judetean din care rezulta un pret de  

________lei/bucata carnet de comercilaizare si avand in vedere faptul ca se vor folosi 

reursele personale si materiale ale autoritatii locale, pentru eliberarea acestora, se vor 

efectua verificari in teren la fata locului legate de existent produselor agricole si estimarea 

cantitatilor care urmeaza sa fie comercializate, se propune ca taxa pentru eliberarea 

“carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol” sa se stabileasca la suma de 

20 lei/carnet. 

De asemenea avand in vedere faptul ca prin HCL nr. 60/15.12.2014, s-a omis 

stabilirea  “ taxei pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesara studiilor 

geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si 



petrol precum si a altor exploatari” prevazuta la art.267 alin.(4) din Codul fiscal, avand ca 

limite intre 0 si 8 lei inclusiv/pentru fiecare mp.afectat, se propune de asemenea 

modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/15.12.2014 cu : “ –taxa pentru 

eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor 

topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol precum si a 

altor exploatari- in cuantum de 7 lei/mp teren afectat”.  

Avand in vedere competentele care revin consiliului local conform prevederilor Legii 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se avizeaza favorabil si se propune adoptarea proiectului de hotarare alaturat. 

 

 

 

 

                 Sef Birou, 

              Voda Gabriela                                                       Intocmit, 

                                                                                           Consilier  

                                                                                Santa Simona-Marcela 


