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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,

precum şi a taxelor speciale,
pentru anul 2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ţinând
seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul
2018 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum
şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte, supun spre dezbatere şi
aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2018 în forma prezentată.

Subliniez că am propus menţinerea rangului localităţii, încadrată în zona A,
precum şi unele impozite aşa cum s-au aprobat prin HCL privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017.

Ținând cont de proiectul de hotărâre adoptat în ședința din data de 27.11.2017
și luând în considerare opiniile cetățenilor din comună, am reanalizat impactul
modificărilor adoptate asupra bugetului local precum și asupra bugetului familiilor din
comună, în majoritate formate din pensionari cu pensii CAP sau familii cu copii și fără
loc de muncă, inclusiv impactul asupra persoanelor juridice, contribuabili la bugetul
local.

Drept urmare propun modificarea procentului de 1 % stabilit ptr impozitul
prevăzut la art. 460 alin. (2) nerezidentiale juridice din Codul Fiscal la procentul de
0,65 %. Am luat în considerare că pentru anul 2017 procentul a fost stabilit la
0,50 % iar dublarea acestuia, pentru anul următor, nu este în măsură să
încurajeze desfășurarea de activități economice pe raza localității noastre, când
interesul nostru este să determinăm dezvoltarea economică a comunei.

De asemenea, ținând cont de modificările art. 3 alin.(2) și art. 8 alin.(3) și
(6) din Legea nr. Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol, care se aplică începând cu data de 1.01.2018,
considerăm necesară majorarea Taxei pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol, de la 30 lei la 50 lei întrucât s-a modificat formatul iar valabilitatea acestora
va fi de 5 ani.

Ținând cont de de modificările propuse mai sus, de majorarea taxei pentru
salubrizare de la 55 lei la 65 lei, a taxei PSI de la 7 lei la 10 lei, propun modificarea
cotei aditionale de 50% la teren intravilan, cu exceptia terenurilor cuprinse în
categoria curți –construcții, la 40 %.

Aceste măsuri sunt menite să încurajeze cetăţenii să-şi achite integral
obligaţiile la bugetul local.
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