
 
 
 

RAPORT 
privind fundamentarea proiectului de hotărâre, având ca obiect : 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 
 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 227/2015 “privind Codul fiscal”, art . 490 în 
conformitate cu care "Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale 
acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea impozitelor şi 
taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente, ale art. 183 și art. 266, din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale Legii Administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, respectiv necesarul de finanţare a cheltuielilor publice care cad în sarcina 
Consiliului Local al comunei Musetesti, pentru a putea fundamenta elaborarea unui buget de 
venituri şi cheltuieli care să corespundă nevoilor comunităţii atât pe termen scurt cât şi pe 
termen lung, propunem dezbaterii următoarele impozite şi taxe locale pentru anul 2020:  

Si in anul 2020 se va tine cont  de  modificarile legislatiei conform Legii 227/2015 
Art.491 actualizat in 2018  in Indexarea impozitelor şi taxelor locale se va tine cont si de rata 
inflatie comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 1,34%                                                                                                                             
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 
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior respectiv 1,34% . 

 
1. In cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice în anul 2020 cotele de 

impozitare se satbilesc conform Legii nr. 227/2015 art.457 astfel: 
- a cotei de impozitare de 0,15% asupra valorilor impozabile pe metru pătrat de 

suprafaţă construită desfaşurată prevăzute în anexă la prezentul raport in cazul clădirilor 
rezidentiale 

 - a cotei de 1 % in cazul cladirilor nerezidențiale, 
- a cotei de 0,4 % in cazul cladirilor nerezidențiale utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol  
- a cotei de 2 % in cazul cladirilor nerezidențiale pentru care valoarea cladirii nu poate 

fi calculata conform prevederilor  aln.(1) 
 
2. In cazul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice cotele de impozitare 

stabilite conform Legii nr. 227/2015 art.460 sunt  următoarele:   
       -     0,2 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor rezidentiale;  

- 1% aplicată la valoarea impozabila a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale;  
- 0,4% aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, in cazul cladirilor nerezidentiale 

utilizate pentru activitati din domeniul agricol;  
- 5 % aplicată la valoarea impozabilă a clădirii, în cazul clădirilor unde proprietarul nu 

a actualizat valoarea de impozitare a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinta.  

 
3. In ceea ce priveşte impozitul/taxa pe teren, pentru terenurile situate în intravilanul 

localităţilor încadrate la categoria de folosinţă “terenuri cu construcţii”, pentru cele situate în 
intravilan şi încadrate la alte categorii de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii precum 



şi pentru terenurile situate în extravilanul comunei Musetesti, valorile sunt prevăzute in  
Anexa2 la prezentul raport;  

4. In ceea ce priveşte impozitul pe mijloacele de transport prevazut la art. 470 alin. 
(2), precum și impozitul pe mijloacele de transport cu masa totală maximă autorizată mai 
mare de 12 tone, prevazut la art. 470 alin. (5), (6), (7) din Legea nr. 227/2015, valorile sunt 
prevăzute în Anexa3 la prezentul raport ;  

5. In ceea ce priveşte taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, 
valorile sunt prevăzute în Anexa 5, la prezentul raport stabilite in conformitate cu Legea nr. 
227/2015 Art.474;   

6. In ceea ce priveşte taxa pentru afișaj în scop de reclamă şi publicitate valorile sunt 
prevăzute în Anexa5, la prezentul raport stabilite in conformitate cu Legea nr. 227/2015 
Art.478;  

7. In ceea ce priveşte impozitul pe spectacole cota este de 2% în cazul unui spectacol 
de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională și de 5% în cazul oricărei alte manifestări 
artistice decât cele enumerate mai sus,aceste cote fiind stabilite in conformitate cu Legea nr. 
227/2015 art.481; 

8. In ceea ce priveste alte taxe locale valorile sunt cele prevazute în Anexa 5 . 
 
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren, şi asupra mijloacelor de 

transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi persoanele juridice, până la 
31 martie, propunem acordarea bonificaţie de 10 %.  

Pentru neachitarea la termenele de scadenţă de către contribuabili a obligaţiilor de plată 
datorate bugetelului local al comunei Musetesti, se datorează după aceste termene majorări de 
întârziere 0,1%/zi, conform prevederilor legale referitoare la creanțele bugetare locale. 
         Delimitarea zonelor  pentru comuna Musetesti , raman zonele stabilite în anul precedent 
, respectiv zona A si B  , conform HCL nr. 50/29.11.2018 

Menţionăm că, la determinarea valorilor impozabile, cotelor de impozitare, respectiv a 
impozitelor şi a taxelor locale pentru anul 2020, prevăzute în anexa la prezentul raport, au 
fost utilizate ca baze de calcul valorile prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Considerăm ca, valorile pe care le propunem se încadrează în limitele impuse de 
legislaţia actuală si propunem aprobarea, pentru anul 2020, a impozitelor şi taxelor locale 
cum sunt prevăzute în Anexa1,Aanexa2,Anexa3, Anexa4 respectiv Anexa5 la prezentul 
raport. 
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