
 
 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂRE nr._____ 

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti 

Văzând Expunerea de motive a Primarului  Municipiului Ploieşti – dl. Adrian 

Florin Dobre şi Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti 

prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017; 

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.1”Comisia de buget 

finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi prognoze 

a Consiliului Municipiului Ploieşti din data de  

 În conformitate cu prevederile art.1, art.2 alin. (2) lit.h), precum și cele ale 

art.475 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 

alin(1) lit.b), art.27 şi ale art.30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 

273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 – Aprobă completarea literei d) din  Anexa nr.1 din hotărâre “ Taxe 

pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decat cele prevazute la litera A, precum 

si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora”, cu litera C cu următorul conținut: 

” (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește la 

0 lei”. 

Art.2.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 rămân nemodificate. 

 

Art.3. Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti şi celelalte instituţii cu atribuţii 

în aplicarea  hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei. 

 

Art.4. Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunostinţa celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi 

 

   Preşedinte de şedinţa,                                                          Contrasemnează 

                                                                                                         Secretar, 

                Anabell Măntoiu 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

429/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 

 

 În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei 

europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

de România prin Legea nr. 199/1997 ; 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) 

lit.b), art.27 şi ale art.30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit.c) şi art.45 alin.(2) lit.c) din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001,  republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

În conformitate cu prevederile art.475 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

punctului 146 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere prevederile legale menţionate mai sus, precum şi Raportul de 

specialitate al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti prin care se propune 

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017, propun Consiliului Local al 

municipiului Ploieşti spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

PRIMAR, 

ADRIAN FLORIN DOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MUNICIPIUL PLOIEŞTI 

SERVICIUL PUBLIC FINANŢE LOCALE      

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

429/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 

 

Impozitele şi taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri 

proprii ale bugetelor unităţilor administrativ teritoriale şi au ca surse: impozitul/taxa 

pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor, taxa pentru folosirea 

mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, taxele 

judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru. 

 În conformitate cu prevederile art.475 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile 

punctului 146 din Hotărârea Guvernului nr.1/2016 privind Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare : 

”Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește de 

consiliul local și este de până la 20 lei. 

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare are în vedere 

următoarele reguli: 

a) taxa se referă la autorizațiile sanitare de funcționare eliberate de direcțiile de 

sănătate publică teritoriale în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; 

b) nivelul taxei se stabilește prin hotărâre a consiliului local ; 

c) taxa este anuală; 

d) taxa se achită integral, anticipat eliberării sale, indiferent de perioada rămasă 

până la sfârșitul anului fiscal respectiv; 

e) taxa constituie venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde se 

află situat obiectivul sau unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită 

autorizarea. În cazul municipiului București, aceste taxe se fac venit la bugetul local 

al sectorului unde se află situat obiectivul sau unde se desfășoară activitatea pentru 

care se solicită autorizarea; 

f) taxa nu se restituie dacă autorizația a fost suspendată temporar sau definitiv; 

g) direcțiile de sănătate publică teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizației 

respective dovada efectuării plății taxei în contul unității administrativ-teritoriale 

unde se află situate obiectivele și/sau unde se desfășoară activitățile pentru care se 

solicită autorizarea.” 

 

În anii precedenți, această taxă a fost stabilită  la ”0 lei”, iar la stabilirea ei, s-au 

luat în considerare următoarele considerente: 

- numărul mare de taxe pe care îl au de achitat agenții economici, dorindu-se, 

practic, punerea în practică a unor măsuri de relaxare fiscală; 

- înlăturarea procedurilor birocratice care se desfășoară în vederea autorizării 

agenților economici, luând în considerare și faptul că dosarul necesar  

 



 
 

eliberării autorizației este depus la Direcția de sănătate publică, iar plata se 

face la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești; 

- cuantumul nesemnificativ al sumelor ce ar putea fi încasate din această taxă. 

 

   Faţă de cele menţionate considerăm că este oportună menținerea acestei taxe 

la cuantumul de ”0 lei” și în anul 2017, și înaintăm spre aprobare proiectul de Hotarare 

alăturat.   

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Serviciul Public Finante Locale 

SIMONA DOLNICEANU  VIŞEAN               

    

            VIZAT, 
Şef Birou  Juridic – Contencios,  

          CRISTIANA ZAMFIR   
 

 
 Intocmit, 

Steluţa Mocanu 

 


