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ROMÂNIA                                                    
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA                                                                                    
Anexă la raportul de specialitate nr. _______________________________________ 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Vizand  "Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul 
Timisoara pentru anul 2020" 

  
Secţiunea  1 

 
Impactul socio-economic al proiectului de hotărâre 

Proiectul de hotărâre are impact asupra: DA NU 

 

1.Mediului macro-economic   NU 

(Dacă raspunsul este da, se vor prezenta consecinţele macro-economice produse în urma aplicării 
actului normativ) 

11. Mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat  NU 

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de stat  produse în urma aplicării actului normativ) 

2. Mediului de afaceri DA  

Va afecta cheltuielile cu impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice la acele companii 
care vor include in salariul brut al angajatiior partea aferenta reprezentand Ccontributiile la  
Asigurarile Sociale ale angajatorului. 

In cazul in care nu vor fi majorate salariile brute corespunzator celor prezentate mai sus 
impactul va fii unul minor. 

21  Sarcinilor administrative ori adăugarea unora noi  NU 

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra sarcinilor administrative produse 
în urma aplicării actului normativ) 

22  Intreprinderilor mici şi mijlocii   NU 

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
produse în urma aplicării actului normativ) 
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3. Mediului social  NU 

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele sociale produse în urma aplicării actului 
normativ) 

4. Mediului natural   NU 

(Dacă răspunsul este da, se vor prezenta consecinţele asupra mediului produse în urma 
aplicării actului normativ)  

5.Altor domenii  NU 

(Se va completa în cazul în care este necesară prezentarea unor informaţii în plus faţă de cele 
prezentate la pct. 1-4 supra ) 

 

Secţiunea a 2-a  
Efectele proiectului de hotărâre asupra legislaţiei in vigoare 

 

 

1. Este necesară adoptarea de măsuri normative pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de hotărâre (Hotărâri ale Consiliului 
Local în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare 
a intrării in vigoare a proiectului de hotărâre) 

 

 NU 

Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 655/12.12.2019 privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara pentru anul 2019 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Aplicarea HCL va avea impact asupra Bugetului Local? Da  
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Dacă răspunsul este DA se va completa tabelul de mai jos: 

 

Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local pe anul _______ 

- in mii lei (RON) -

Indicatori 
Anul Urmatorii Media pe 

referinta patru ani cinci ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1.Modificări ale veniturilor bugetare, in 
plus fata de anul 2019, din care: 
- Impozit pe cladiri 
- Impozit pe teren 
- Impozit mijloace de transport 
- Taxa speciala pt.promovarea turismului 

 

0
 

- - - - - 
 
 
 
 

      0
0
0
0

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

i.  cheltuieli de personal - 
ii.    bunuri şi servicii - 

3. Impact financiar, plus asupra bugetului local: 
 

0 
 

- - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

 

  6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 

7. Alte informaţii  

 

Secţiunea a 6-a  
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de hotărâre de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente - Proiectul de hotărâre nu se referă la acest subiect. 
2. Alte  informaţii - Nu este cazul. 

ADRIAN BODO 
DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA                         


