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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010 

 
Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale 

în limitele şi în condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care 
le are în domeniul stabilirii impozitelor şi taxelor locale prevăzute  la art. 36 alin.4 
lit.c din Legea ne. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, coroborat 
cu  prevederile  Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a HG nr.44/2004 – privind Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii, cu domiciliul, sediul 
sau punctul de lucru în Municipiul Suceava, constituie sursă importantă de 
venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la 
bugetul local, în condiţiile legii.  

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse 
financiare: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe 
mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 
autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul 
pe spectacole, taxa hotelieră, taxele speciale, alte taxe locale, amenzile şi 
penalităţile aferente impozitelor şi taxelor locale, taxele judiciare de timbru, taxele 
extrajudiciare de timbru. 

Nivelul impozitelor şi taxelor constituie un aspect esenţial de care depinde 
consimţământul la plata acestora şi gradul de civism fiscal, cu impact direct asupra 
gradului de evaziune fiscală  şi asupra gradului de încasare a veniturilor bugetului 
local. 

Potrivit prevederilor pct. 2901 (2) din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificatǎ şi completatǎ, aprobate prin 
Hotǎrârea Guvernului României nr. 44/2004, modificatǎ şi completatǎ inclusiv 
prin H.G. nr. 956/2009, Consiliul local adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele 
locale pentru anul fiscal 2010, în termen de 45 zile lucrătoare de la publicarea 
hotărârii de guvern privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile  
începând cu  anul 2010 în Monitorul Oficial al României partea I, 
nr.633/24.09.2009. 

Potrivit prevederilor punctului 255 din H.G nr.44/2003 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, o dată la 3 ani, prin Hotărâre de 
Guvern, impozitele şi taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care 
sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, se indexează ţinând cont de 
evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare. 

 
Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun proiectul de hotărâre  în forma 

redactată şi prezentată alăturat, însoţit de raportul de legalitate şi oportunitate al 
Direcţiei de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate. 
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