
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA            APROBAT:
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE PRIMAR, 
Nr. 479595/49/20.10.2017                EMIL BOC

REFERAT
privind propunerea de stabilire a nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Analizând prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, în care la
Titlul IX – Impozite şi taxe locale, este stabilit cadrul legal pentru impozitele şi taxele ce se constituie în
venituri la bugetele locale și ale art :
 ART. 489  Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene
  (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, 
poate stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de 
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu 
excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c).
  (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime 
stabilite în prezentul titlu.
  (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale.
  (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul 
pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului 
local.
  (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.
  (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin 
hotărâre a consiliului local.
  (7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului 
local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
  (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

  ART. 490  Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale
  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.
  ART. 491  Indexarea impozitelor şi taxelor locale
  (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, până la data 
de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice.
  (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul 
fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 



 ART. 494  Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale
  (1) Impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere, precum şi amenzile aferente acestora 
constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  (2) Impozitul pe clădiri, precum şi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situată clădirea respectivă.
  (3) Impozitul pe teren, precum şi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia este situat terenul respectiv.
  (4) Cu excepţiile prevăzute la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport, majorările de întârziere, 
precum şi amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale în raza căreia trebuie înmatriculat sau înregistrat mijlocul de transport respectiv.
  (5) Veniturile provenite din impozitul pe mijlocul de transport stabilit în concordanţă cu prevederile 
art. 470 alin. (5) şi (6), majorările de întârziere, precum şi amenzile aferente se pot utiliza exclusiv pentru
lucrări de întreţinere, modernizare, reabilitare şi construire a drumurilor locale şi judeţene, din care 
60% constituie venituri la bugetul local şi 40% constituie venituri la bugetul judeţean. În cazul 
municipiului Bucureşti, impozitul constituie venituri în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi 40% 
la bugetul municipiului Bucureşti. 
  (6) Taxele locale prevăzute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate 
constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al judeţului. 
    (7) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, precum şi amenzile aferente constituie 
venituri la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat afişajul, panoul sau structura
pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate.
  (8) Impozitul pe spectacole, precum şi amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al 
unităţii administrativ-teritoriale unde are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă 
activitate distractivă.
  (9) Celelalte taxe locale prevăzute la art. 486, precum şi amenzile aferente constituie venituri la 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde este situat locul public sau echipamentul respectiv 
ori unde trebuie înmatriculat vehiculul lent.
  (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
  a) majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;
  b) taxele judiciare de timbru şi alte taxe de timbru prevăzute de lege;
  c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate 
cu difuzarea timbrelor fiscale.
  (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) şi c) se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în 
conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice.
  (12) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele 
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi 
documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori 
taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, 
serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, 
serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la 
bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au 
obligaţia furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
 



Proiectul de hotărâre include toate modificările legislative aduse Legii nr.227/2015 privind Codul
fiscal și a Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Pentru anul fiscal 2018, în baza prevederilor art.489 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, propunem majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren cu 500% pentru clădirile şi
terenurile  neîngrijite,  situate  în  intravilanul Municipiului  Cluj-Napoca,  identificate  potrivit
Regulamentului aprobat prin HCL nr.343/2016 cu modificările şi completările ulterioare.

Analizând prevederile legale mai sus menţionate,  propunem  înaintarea către Consiliul local a
proiectului de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018.
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