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                  ANEXA 2 

 

                       LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE S-AU INSTITUIT  

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 
 

 

 Legea 571/2003, privind Codul fiscal; 

 Legea 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003, privind Codul fiscal; 

 Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, privind normele de aplicarea a Legii 571/2003 actualizată; 

 H.G. 1347/2010 privind nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. 

4 si 5 din Legea 571/2003; 

 H.C.L. 114/2015,  privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016; 

 H.C.L. 159/2016,  privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017; 

 H.C.L. 160/2017, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2018; 

  H.C.L.229/2018, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2019; 

  H.C.L. 148/2019, privind impozitele şi taxele locale pe anul 2020; 

 H.C.L 131/2020, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; 

 H.C.L 147/2021, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022; 

 H.C.L. 52/2020, privind indexarea impozitelor si taxelor locale; 

 H.C.L. 86/2020, privind aprobarea unei scheme de minimis pentru P.J; 

 H.C.L.  119/2018, , privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de întârziere și penalităților 

aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale , redevențe , chirii și alte 

venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a 

municipiului Dej  

 H.C.L 120-121/2018 privind aprobarea procedurii schemei de ajutor de minimis reprezentând 

scutiri de plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale , 

chiriilor , redevențelor  și altor obligații la bugetul local, datorate de către societățile comerciale 

/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al muinicipiului Dej. 

 H.C.L, privind indexarea impozitelor și taxelor pentru anul 2022; 

 O.U.G. 77/2014, privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, 

 REGULAMENTUL U.E. nr. 1407/2013 al COMISIEI, privind aplicarea articolelor107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea U.E. ajutoarelor de minimis. LEGEA 186/2013 privind 

constituirea si functionarea parcurilor industriale, 

  ORDINUL MDRAP nr. 2980/2013 privind acordarea masurilor de sprijin pentru investitiilor 

realizate in parcurile industriale ; 

 H.G. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile; 

 O.U.G. nr. 59/2010, O.U.G. 30/2011 privind modificarea Codului fiscal(impozite asupra 

mijloacelor de transport, impozit majorat pentru clădiri) ; 

 LEGEA 227/2015, privind Codul fiscal; 

 H.G. 1/2016 pentru aprobare a normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal ; 

 LEGEA 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 

 ORDONANTA DE URGENTA nr. 57/2019 privind  CODUL ADMINISTRATIV. 

                                                      Şef serviciu                                     

                                               ec. Marius Bogdan 
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