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In conformitate cu prevederile legii nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Consiliile Locale adopta pentru anul fiscal urmator, 

hotarari privind stabilirea impozitelor si  taxelor locale, mai precis, in cazul Directiei de 

Salubritate taxele locale sunt prevazute la art.484(1) ,, Taxe speciale ,,Pentru 

functionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice,, si art. 486.  

,,Alte taxe locale,,  alin.(1,2,3)  ,, Consiliile Locale ……….pot institui taxe pentru utilizarea 

temporara a locurilor publice…, 

Articolul 491(1,2,3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare , instituie o obligatie in sarcina autoritatilor publice locale de a adopta o hotarare in 

vederea indexarii sumelor reprezentand impozit sau taxa locala. ” (1) 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 și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul 

fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al 

Municipiului București. (3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin 3 zile 

lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către 



compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de 

prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).” 

 
 

Rata inflației pentru anul fiscal 2020 a fost de 2,6 % conform  Institutului Național de Statistică 

publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

           În anexa 1, atasata la proiectul de hotarare  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2022, sunt enumerate categoriile de taxe  ce urmează a fi stabilite.  
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