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EXPUNERE DE MOTIVE
pentru stabilirea si indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2022

ln conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2022 are labaza prevederile legale actuale, reprezentate de
Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, in care sunt prevazute nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si
amenzile aplicabile incepand cu anul 2015, ale oUG 7912017,Legea 29612020 .

ln vederea finantarii proiectelor aflate in derulare si pentru ca sursele bugetului local sa
satisfaca intr-o proportie cat mai mare nevoile actuale ale cetatenilor municipiului Blaj,
, este necesara mentinerea surselor actuale ale bugetului local,atragerea de noi surse
extrabugetare, precum si valorificarea judicioasa si eficienta a patrimoniului municipiului
Blaj.

ln baza prevederilor Legii nr.22712015 privind Codul fiscal, Consiliul local are
competenta sa stabileasca impozitele si taxele locale , are competente in ccea

ce priveste stabilirea de cote aditionale de pana la 50 % fata de nivelurile maxime

(conform prevederilor art.189 )avandu-se in vedere criteriile economice, si necesitatile

bugetare locale,precum si in ceea ce priveste stabilirea nivelului bonificatiei de pana la

10% conform prevederilor art. 462, alin. (2), art. 467 , alin (2) si art.472, alin. (2) din

Codul fiscal si ale art.491 din Legea 22712015 "ln cazul oricarui impozit sau oricarei
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taxe locale ,care consta intr-o anumita suma in lei ,sumele respective se indexeaza

anual,pana la data de 3O.aprilie ,de catre consiliile locale ,tinand cont de rata inflatiei

pentru anul fiscal anterior ,comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor

publice si M in isterul Dezvoltarii Regionale si Admin istratiei Publice"

Pentru anul fiscal 2022impozitele si taxele locale sunt propuse in anexele la Proiectul
de hotarare .

Avand in vedere cele mentionate mai sus, Directia Buget, Finante, va
propune spre analiza Nota de fundamentare privind aprobarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2022
Propunerea de mai sus fiind legala, necesara si oportuna, in conformitate cu prevederile
Art.129 din OUG 5712019, propun elaborarea unui proiect de hotarare privind stabilirea
impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2022.
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie va fi supus spre dezbatere si
aprobare Consiliului local al municipiului Blaj.

NOTA:
Nivelul lmpozitelor si toxelor locale ou ramos nemodificote in 2022 fota de 2027.cu exceptia
celor in sumo fixo care s-ou indexat.conform prevederilor leaole cu roto inflatiei de 2,6 %
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