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STUDIU DE IMPACT
______________________________________________________________________
Asupra proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de
prsoanele fizice și juridice in anul 2020 pe raza comunei Bălășești, judetul Galați.
Sectiunea 1
Motivele adoptăriii actului normative
Având in vedere Codul Fiscal , aprobat prin Legea nr. 227/2015 cu
modificările și compltările ulterioare, stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale
intră în competența consiliului local conform prevederilor art. 139 alin.(3) lit.c) coroborat
cu alin.(5) lit.a) privind OUG nr. 57/2019 privind Codul Adminsitrativ cu modificările și
completările ulterioare.
In materie fiscală, dispozițiile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror
prevederi din alte acte normative, el precizand foarte explicit impozitele și taxele care se
constituie în venituri ale bugetului local, urmănd ca utilizarea acestora să aibă loc în
condițiile reglemntărilor specifice ( Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ).
La stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul comunei
Bălășești se are in vedere prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal și anume indexarea acestora cu 4,6 %, rata inflatiei comunicată de INS si
MDRAP.
Astfel se impune adoparea unui act normativ privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2020 pentru persoane fizice sau juridice care dețin proprietăți
pe raza comunei.
Aprobarea acestui proiect de act normativ este determinată de necesitatea
stabilirii și colectării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul comunei
Bălășești, în vederea asigurării resurselor necesare continuării finanțării proiectelor în
derulare,pentru asigurarea serviciilor finanțate din bugetul local respectiv funcționare.

Sectiunea a 2 – a
Impactul economico- social al proiectului de act normativ
Beneficiarul acestui act normative este comunitatea locală.
Pe măsura colectării resurselor bugetare din impozite și taxe locale, se va
asigura realizarea serviciilor de intreținere drumuri, salubrizare, iluminat public stradal,
intretinere și funcționare în condiții normale a unitățiloe de învățământ, etc., precum și
realizarea unor proiecte de investiții de interes pentru locuitorii comunei Bălășești.
Sectiunea a 3- a
Impactul financiar asupra bugetului local
Executivul propune indexarea impozitelor și taxelor locale, datorate de
persoanele fizice și juridice pentru anul 2020 în conformitate cu legea, pentru anul 2019
indexarea a fost nesemnificativă deoarece multe impozite și taxe prin aplicarea
procentului au rămas nemodificate.
Secțiunea a 4- a
Efectele proiectului de act normative asupra legislației în vigoare
Proiectul de act normativ propus priveste necesitatea asigurării continuării
finanțării serviciilor publice aflate în sarcina consiliului local/primăriei și se stabilește
după reglementările legale în vigoare.
Secțiunea a 5- a
Efectele de act nbormativ asupra mediului
Nu este cazul.
Sectiunea a 6 – a
Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de
act normativ
Se vor respecta prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența
decizională în adminsitrația publică, republicată, respectiv:
- consultarea publică prin intermediul: afisaj la sediul Primariei și pe pagina
de internet/portalul – Primariei comunei Bălășești.
Secțiunea a 7 – a
Măsuri implementare
După adoptarea proiectului de hotărâre, acesta va fi transmisCompartimentului financiar contabil – impozite și taxe ,din cadrul Primariei comunei
Bălășești spre luare la cunostință și punere în aplicare.
Având in vedere aspectele mentionate anterior, am elaborat prezentul
proiect de hotarîre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, în
comuna Bălășești .
Prezentul Studiu de impact s-a comunicat în conformitate cu prevederile
Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în adminsitratia publică, cu
modificările și completările ulterioare.
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