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R E F E R A T 
privind nivelul impozitelor si taxelor locale  

prevazute de OG nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale 
 

 
Ordonanta de Guvern nr. 36/2002 republicata privind impozitele si taxele 

locale si HG nr. 1278/2002 pentru aplicarea OG nr. 36/2002, modificata, instituie in 
sarcina Consiliului Local obligatia de a adopta hotarari privind stabilirea impozitelor 
si taxelor locale. Astfel, potrivit dispozitiilor art.73 alin. 1 din OG nr. 36/2002, 
consiliul local adopta “hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale, intre 
limitele si in conditiile prezentei hotarari, in cursul lunii mai a fiecarui an pentru anul 
fiscal urmator “. 

Avand in vedere aceste dispozitii, impozitele si taxele datorate bugetului local 
in anul 2004 trebuie aprobate in cursul luni mai a anului curent. 

Consiliul Local trebuie sa stabileasca cotele impozitului pe cladiri in cazul 
persoanelor juridice (art.6, alin.1 si 2) cotele taxei hoteliere (art.45, alin.2), cota 
stabilita  din valoarea contractului in cazul taxei pentru reclama si publicitate (art.31 
alin.1), cuantumul taxei datorata de contribuabili pentru folosirea mijloacelor de 
publicitate (art.31 alin.2), a taxei pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii 
(art. 31 alin.3), cuantumul taxei pentru activitati artistice si distractive de videoteca si 
discoteca (art.35 alin.1), cuantumul taxei pentru vehiculele lente (art.48 alin.3). 

Potrivit art.48 alin.1 din OG 36/2002 “in exercitarea atributiilor ce le revin in 
administrarea domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale, consiliile 
locale sau judetene pot institui taxe zilnice cuprinse intre 1.000 si 100.000 pentru 
utilizarea temporara a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monumentelor instorice, de arhitectura si arheologie”. 

Potrivit art.72 din OG 36/2002 “ in functie de conditiile locale specifice zonei, 
Consiile locale sau judetene, dupa caz, pot majora anual cu pana la 50% impozitele si 
taxele locale prevazute de prezenta ordonanta.“  
 Avand in vedere prevederile legale amintite, Directia Economica din cadrul 
P.M.T a promovat un proiect de hotarare privind nivelul impozitelor si taxelor locale 
pentru anul fiscal 2004, in termenul prevazut la art. 73 alin. 1 din OG nr. 36/2002 
republicata. In conditiile in care impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, 
valorile impozabile prevazute in anexa nr. 1 din OG nr. 36/2002 precum si taxele in 
sume fixe instituite prin reglementarile prevazute la art. 74 alin. 1 lit. b-d din OG nr. 
36/2002 au fost indexate de Guvern abia in luna iunie prin HG nr. 561/2003 care 
modifica si completeaza inclusiv prevederile HG nr. 1278/2002, este necesara 
adoptarea unei noi hotarari care sa respecte prevederile noului act no rmativ, hotararea 
aprobata in luna mai urmand a fi revocata. 
 Prin HG nr. 561/2002 a fost aprobat inclusiv modelul-cadru al hotararii 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in scopul asigurarii 
principiilor transparentei, aplicarii unitare si autonomiei loacel prevayute la pct. 1.02 
din HG nr. 1278/2002.   



Avand in vedere cele prevazute mai sus 
 

PROPUNEM 
 
 

 
1. Stabilirea impozitele si taxele locale pentru anul 2004, dupa cum urmeaza : 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul cuprinzând 

impozitele si taxele locale pentru 2003-2004, constituind anexa nr. 1 la proiectul de 
hotarare 

b) cota prevazuta la art. 6 alin. (1)  din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 1,5%  

c) cota prevazuta la art. 6 alin. (2)  din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 5% 

d)  cota prevazuta la art. 31 alin. (1)  din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 3% 

e) cota prevazuta la art. 45 alin. (2)  din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la tariful de cazare 
practicat de unitatile de profil, diferentiat dupa cum urmeaza : 

a) pentru unitati categoria o stea       – 1% 
b)  pentru unitati categoria doua stele  – 2%   
a) pentru unitati categoria trei stele    – 3%  
b) pentru unitati categoria patru stele – 4 %  
c) pentru unitati categoria cinci stele – 5%. 

 
2. Bonificatia prevazuta la art. 49 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 

36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum 
urmeaza: 

a) în cazul impozitului pe cladiri, la 10% 
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%. 

 
3.  Majorarea anuala prevazuta la art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 

36/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum 
urmeaza: 
a) în cazul impozitului pe cladire datorat de catre persoanele fizice pentru locuinta de 

domiciliu, acesta ramâne la nivelul anului 2003,  mentinându-se majorarea cu 
30%, 

b) în cazul taxelor pentru eliberarea: 
e.1. certificatului de urbanism la 50% 
e.2. autorizatiei de construire la 50% 
e.3. autorizatiei de foraje si excavari la 50% 
e.4. autorizatiei de desfiintare la 50 % 
e.5. autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente la 50% 
e.6. avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului la 50% 
e.7. certificatului de nomenclatura stradala la 50% 
e.8. autorizatiei de functionare pentru activitatile lucrative si viza anuala la 
50% 
e.9. autorizatiei sanitare de functionare la 50% 
e.10. de copii heliografice la 50% 
e.11. certificatului de producator si pentru viza trimestriala a acestuia la 50% 



c) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte 
asemenea mijloace publicitare la 50% 
d) în cazul taxei pentru firma instalata la locul exercitarii activitatii la 50%  
e) în cazul taxei pentru vehiculele lente prevazute în anexa nr. 8 din Ordonanta 
Guvernului nr. 36/2002 republicata si modificata la 50% 
 
 (2) În cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea 
anuala prevazuta la alin. (1) este inclusa în nivelurile acestora prevazute în anexa nr. 1 
la proiectul de hotarâre. 
 
 4. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea 
autorizatiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, 
pentru anul 2004 se aproba delimitarea zonelor municipiului Timisoara  în intravilan, 
conform anexei nr. 4 la proiectul de hotarâre.  

 Delimitarea zonelor in extravilan a fost aprobata prin HCL nr. 101/2003.  
 
5. Terenurile pentru care nu se datoreaza taxa, potrivit pct. 2 lit. B din anexa 

nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare sunt prevazute în anexa nr. 2 la proiectul de hotarâre. 
 
 6. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, 
inclusiv hotarârile Consiliului Local  al Municipiului Timisoara, prin care s-au 
instituit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anterior anului fiscal curent, 
este prevazuta in anexa nr. 2 la proiectul de hotarâre. 
 
 7.  Lista cuprinzând actele normative inclusiv hotarârile Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara, in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada 
de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta în anexa nr. 3. 
 
 8.  procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice 
prevazute la art. 49 alin. (2) din OG nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare este reglementata prin Hotarârea Consiliului Local nr. 
97/2003, iar procedura privind reducerea cu pâna la 100% inclusiv a impozitului pe 
cladiri datorat de catre contribuabilii persoane fizice, în cazul în cazul în care acestia 
se obliga ca în anul 2004 sa realizeze reparatii de natura celor prevazute la pct. 60.02 
din HG nr. 561/2003 este prevazuta în anexa nr. 6 la proiectul de hotarâre.  
 

8. Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din proiectul de hotarâre. 
 
9. Revocarea HCL nr. 96/27.05.2003 privind nivelul impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2004, in municipiul Timisoara. 
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