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REFERAT DE APROBARE  
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  
pentru anul 2022 

 
 
 
 Prezentul referat de aprobare este elaborate în conformitate cu prevederile art. 6, 
alin (3), art. 30, alin (1), lit. c și alin (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și cu prevederile art. 136, alin (8) lit. a din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a 
proiectului de hotărâre a Consiliului local, susmenționat.  
 Baza legală a proiectului de hotărâre supus aprobării o constituie prevederile 
Titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, art.486, alin (6), art. 489, art. 491, 
alin (1), art. 493, alin (3) și (4) și art. 494, alin (10) și (11)  din Legea 227/2015 privind 
Codul Fiscal, art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 
 Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unităților 
administrative teritoriale unde contribuabilii îşi au domiciliul, sediul sau punctul de 
lucru.  
 Nivelul impozitelor și taxelor constituie un aspect esențial de care depinde 
consimțământul la plata acestora cu impact direct asupra gradului de încasare a 
veniturilor bugetului local, iar prin dimensionarea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2022 se urmărește asigurarea surselor de venituri la bugetul local în vederea 
angajării şi acoperirii cheltuielilor bugetului local. 

În urma analizei masei impozabile şi a categoriilor de impozite şi taxe aplicabile 
pe raza municipiului Orăștie, a situației încasării veniturilor proprii ale bugetului local 
al municipiului Orăştie în anul 2021, avându-se  în vedere posibilitățile reale de încasare 
ale veniturilor în anul 2022, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, în 
consecință propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Orăştie a 
proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 
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