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                             R A P O R T 

            cu privire la APROBARE TAXE pentru anul 2010 
 
Potrivit art. I pct. 259 din Legea nr. 343/2006, care modifică şi 

completează art. 292 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, „în cazul oricărui 
impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în 
lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 
respective se indexează o dată la 3 ani, ţinând cont de evoluţia ratei 
inflaţiei de la ultima indexare”. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 151/27.11.2008, au 
fost aprobate taxele indexate pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor în domeniul urbanismului, construcţiilor 
precum şi pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
pentru anul 2009, nivelurile lor fiind stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007.  

Pentru anul 2010, având în vedere că a apărut Hotărârea 
Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, - hotărâre 
prevăzută la art. 292 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare -, taxele pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul 



urbanismului şi construcţiilor precum şi pentru folosirea mijloacelor 
de reclamă şi publicitate se stabilesc conform anexei nr. 1 la 
proiectul de hotărâre. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu 
se datorează pentru:  

a) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru 
lăcaş de cult sau construcţie anexă; 

b) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor 
din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 

c) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru 
lucrările de interes public judeţean sau local; 

d) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă 
beneficiarul construcţiei este o instituţie publică – inclusiv 
primării; 

e) autorizaţie  de construire pentru autostrăzile şi căile ferate 
atribuite prin concesionare, conform legii. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr. 151/27.11.2008,în 
anexa nr. 2 au  fost aprobate taxele pentru diverse servicii efectuate 
în cadrul compartimentelor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Olt pentru anul 2009.  

Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, nivelul impozitelor şi 
taxelor locale poate fi majorat anual cu până la 20% de consiliile 
locale şi judeţene, cu excepţia celor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi 
(5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b) – d). 
 Pentru anul 2010 propunem majorarea cu 10% faţă de nivelul 
anului 2009, a taxelor pentru diverse servicii efectuate în cadrul 
compartimentelor  de specialitate ale Consiliului Judeţean Olt, 
conform anexei nr. 2 la proiectul de hotărâre.  

Taxele prevăzute la punctul (9) din anexa nr. 1 şi la punctele 
(1), (4), (5) şi (6) din anexa nr.  2  nu se percep în cazul în care 
beneficiarul lucrărilor pentru care se eliberează certificatul de 
urbanism sau autorizaţia de construcţie este Consiliul Judeţean Olt 
şi consiliile locale de pe raza judeţului Olt. 

Pentru taxele menţionate la punctele (12) şi (13) din anexa nr. 
1 se aplică scutiri în cazurile prevăzute de art. 272 din Codul Fiscal. 
 



Sumele provenite din încasarea  taxelor prevăzute în anexele 
1 şi 2 la proiectul de hotărâre constituie venituri la bugetul propriu al 
Consiliului Judeţean Olt. 

Tarifele de utilizare a suprafeţelor din zona drumurilor judeţene 
pentru spaţii comerciale  nu se percep începând cu anul 2009. 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea 
prevederilor legale şi propunem aprobarea acestuia în forma 
prezentată. 
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