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                     Lista actelor normative prin care au fost instituite impozite şi taxe                    
                  locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent  

 
 
 
 
 

- Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor 
proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată; 
-  OUG 62/1998 pentru modificarea şi completarea Legii 27/1994 privind 

impozitele şi taxele locale; 
- OUG 15/1999 pentru modificările şi completările Legii 27/1994 privind 

impozitele şi taxele locale; 
- Legea 147/1998 privind impozitul pe spectacole; 
- OG 36/2002 privind impozitele şi taxele locale; republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- HG 1278/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea 

OG 36/2002 privind impozitele şi taxele locale; 
- Legea 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităŃi 

economice de către persoane fizice; 
- OUG 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din 

extravilanul localităŃilor; 
- HG 58/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 

507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităŃi economice de 
către persoane fizice; 

- HG 149/2003 privind modificarea şi completarea Normelor Metodologice 
pentru aplicarea OG 36/2002 privind impozitele şi taxele locale; 

- HG 561/2003 privind modificarea şi completarea normelor metodologice. 
- HCL nr. 1/11.01.1999, privind stabilirea impozitelor şi taxelor; 
- HCL nr.158/30.08.1999, privind modificarea alin.3, art.1, din HCL nr. 1/1999; 
- HCL nr. 196/27.10.1999, privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2000; 
- HCL nr. 228/29.11.1999, privind modificarea art.1, alin.2 şi 3, şi art.7, 

alin.3, al HCL nr. 196/1999; 
- HCL nr. 100/30.10.2000, privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor 

locale pentru anul 2001; 
 
 
 



- HCL nr. 118/30.11.2000, privind aprobarea impozitelor şi taxelor pe anul 
2000 indexate cu indicele de inflaŃie; 

- HCL nr. 119/30.11.2000, privind aprobarea taxelor extrajudiciare indexate 
cu indicele de inflaŃie; 

- HCL nr.306/26.11.2001, privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor 
pe anul 2002; 

- HCL nr. 127/27.05.2002, privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2003; 
- HCL nr. 142/27.05.2002, privind aprobarea încadrării terenului pe zone în 

extravilan – stabilirea impozitului pe teren; 
- HCL nr. 310/20.12.2002, privind stabilirea impozitelor şi taxelor pe anul 2003; 
- HCL nr. 311/20.12.2002, privind aprobarea nivelului taxei judiciare de 

timbru pe anul 2003; 
- HCL nr. 330/20.12.2002, privind neavizarea altor construcŃii speciale în  
     vederea scutirii la plata impozitelor şi taxelor pe anul 2003; 
- HCL nr. 219/21.07.2003, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2004; 
- Legea 571/22.12.2003, privind Codul fiscal; 
- HG nr. 44/22.01.2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal; 
- HCL nr. 12/26.01.2004, privind stabilirea pentru anul 2004 a nivelurilor taxelor 

locale prevăzute de art. 296 din Legea 571/2003, privind Codul Fiscal. 
- HG nr.84/03.02.2005, pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice 

de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG 44/2004 
- HG 797/14.07.2005, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile 
care  se indexează anual pe baza inflaŃiei, aplicabile în anul fiscal 2006. 

- HCL nr. 138/31.05.2004, privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2005. 

- HCL nr. 12/28.06.2004, privind modificarea HCL 138/31.05.2004 privind 
aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2005. 

- HCL nr. 181/27.12.2004, privind aprobarea modificărilor Regulamentului pentru 
stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare a facilităŃilor fiscale pentru anul 2005. 

- Legea 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăŃii şi justiŃiei, precum şi 
unele măsuri adiacente; 

- OUG 21/2006, pentru modificarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal; 
- HCL 277/2005, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2006; 
- Legea 343/2006, pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul 

fiscal; 
- HG 1514/25.10.2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 
fiscal 2007; 

- HCL nr. 435/18.12.2006, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2007; 

 
      
  


