
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului de act normativ

LEGE
pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

2. Motivul emiterii actului normativ

Descrierea situatiei actuate:
Expansiunea marilor ora§e §i cre§terea densitatii de populatie din acestea duce automat la cresterea 

preUilui terenului din intravilan. Acest lucru determina fenomenul de exurbatie, orasul extinzandu-se 
dincolo de limitele sale administrative, in unitatiie administrativ-teritoriale din imediata vecinatate. in 
acest fel apar a§a-numitele „comune satelit”, care deservesc acestor mari orase. Aceste comune sunt 
adesea numite si „dormitoare”, deoarece o parte semnificativa din locuitorii lor isi desfasoara majoritatea 
activitatilor, profesionale sau educa^ionale, in ora§, dar domiciliul il au in comuna, unde se intorc doar 
seara. De cele mai multe ori, administratiile locale nu reu§esc sa tina pasul cu expansiunea, acest lucru 
dand na§tere unor serii de probleme. Vorbim de probleme de mobilitate, infrastructura de transport dintre 
cele doua unitati administrativ-teritoriale nefiind dezvoltata, lucru care duce la blocaje zilnice in trafic §i 
multa poluare. Nici problemele de urbanism aparute in comunele satelit nu trebuie ignorate; acestea apar 
ca urmare a dorintei de dezvoltare economica §i dorintei de satisfacere a nevoii de noi amplasamente de 
locuinte. In aceasta perioada de maxima dezvoltare a comunei, multe administratii locale tind sa fie foarte 
generoase in ceea ce privesc limitele impuse de normele urbanistice, in dauna spatiilor verzi, a identitatii 
regionale sau a calita^ii vie^ii.

Cu alte cuvinte, avem de-a face cu ni§te comune in care blocurile de locuinte se ridica intr-un ritm 
alert, fara rigorile specifice unui ora§ mare, in care se poate ajunge in orele de varf dupa multe zeci de 
minute de stat in trafic, §i care depind de ora§ul al carui satelit sunt.

A§a fiind situatia, aceste comune ar putea alege unificarea cu orasul, dar asta duce automat la 
modificarea rangului unitatii administrativ-teritoriale si, in consecinta, a valorii impozitului pe imobile. 
Modificarea rangului unei localitati se face prin lege, insa intotdeauna cu acordul populatiei din localitatea 
in cauza, acord exprimat prin referendum.

in Romania, stabilirea impozitului pe imobile se face si in functie de rangul pe care localitatea in care 
se afla imobilul il are. Legea ierarhizeaza localitatile in 6 ranguri, incepand cu rangul 0 pentru capitala, 
rangul I pentru municipiile de importanta nationala, rangul II pentru municipii de importanta 
interjudeteana, rangul III pentru ora^e, rangul IV pentru sate re§edinta de comuna §i rangul V pentru sate 
componente ale comunelor sau sate apartinand municipiilor §i oraselor. Legea 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national §i Codul fiscal reglementeaza modalitatea in care, in functie



de nivelurile de dotare a localitatii in care se afla imobilul, precum zona acestuia, impozitul imobilului 
va fi stabilit.

Diferenta de impozit in cazul modificarii rangului comunelor sau satelor la rang de ora§ sau municipiu 
este cea mai mare. Acesta pare a fi un motiv suficient pentru ca populatia unei astfel de comune aflate in 
plin proces de dezvoltare sa reflize unificarea cu orasul al carui satelit sunt, mai ales cand astfel de retorica 
este intretinuta si de catre administratiile locale care nu doresc o astfel de schimbare. Odata ramase la 
nivelul de comuna, administratia locala nu va simti presiunea de a aduce localitatea la nivelul cerut de 
lege pentru localitatile cu mai multi locuitori si trecute deja in urban. Fara indoiala, o localitate zeci de mii 
de locuitori - cum sunt comunele despre care vorbim - are nevoie de dotarile pe care le regasim in ora§e §i 
municipii, anume: numar de paturi in spitale intre 7 si 10 la mia de locuitori, numar de medici intre 1,8 §i 
1,3 la mia de locuitori, unitati de invalamant liceal sau postliceal, sali de spectacol, stadion, sali de sport, 
locuri in hoteluri, procent intre 50% §i 60% a strazilor asfaltate, retele de distribute a apei §i strazi cu 
conducte de canalizare, strazi cu hidranti exteriori pentru stingerea incendiilor, spatii verzi sau depozit 
controlat de de^euri cu acces asigurat. In conditiile in care comuna nu trece la rangul HI, II sau chiar I, 
aceste dotari raman optionale pentru administratiile locale.

Cu titlu de exemple de comune satelit, putem aminti comuna Floresti, cu o populate de 42508 de 
locuitori - comuna satelit a municipiului Cluj-Napoca, comuna Miroslava, cu o populate de 22338 de 
locuitori - comuna satelit a municipiului Ia§i, comuna Giroc, cu o populate de 18715 de locuitori - 
comuna satelit a municipiului Timisoara sau comuna §elimbar, cu o populate de 14068 de locuitori' - 
comuna satelit a municipiului Sibiu.

Schimbari preconizate:
Propunerea legislativa de fata va oferi facilitati fiscale localitatilor de rang IV §i V pentru cazul in care 

aleg sa i§i modifice rangul, prin unificarea cu un ora§ sau municipiu ori prin inglobare in cadrul unui ora§ 
sau municipiu. Acestea isi vor pastra coeficientul de corecfie corespunzator localitafilor de rang IV §i V pe 
0 perioada de 10 ani din momentul modificarii rangului, coeficient prevazut in Codul fiscal in baza caruia 
se stabile§te valoarea impozitului pe cladiri §i terenuri. Simplist vorbind, impozitul pe imobile va fi 
plafonat pe o perioada de 10 ani pentru cazul in care comunele sau satele se unifica cu un ora§ sau 
municipiu.

Unificarea sau absorbtia in cadrul unui oras sau municipiu vor duce la rezolvarea problemelor de 
mobilitate sau urbanism ale comunelor satelit. Proiectele de infrastructura pot fi implementate mult mai 
usor de catre o singura administrate locala mai mare, cu mai multe resurse, in cadrul careia puterea de 
decizie apartine unui singur decident. De asemenea, rigorile urbanistice aplicate in marile ora^e vor putea 
fi aplicate §i comunelor satelit in care dezvoltarea a scapat de sub control in detrimentul calitatii vietii 
cetatenilor. Pentru cazul in care identitatea regionala a fost pastrata de-a lungul timpului, aceasta va putea

' Insttutul National de Statistca, statistca „Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe grupe de varsta 
§i varste, sexe, judete §i localitati”, date corespunzatoare anului 2020.



fi conservata in continuare prin normele de urbanism adoptate in acest sens de catre administratia locala a 
urbanului cu care comuna se unifica.

Alte informatii:
Nu este cazul

3. Impactul socio-economic al actului normativ

1. Impactul 
macroeconomic

Nu este cazula. Impactul asupra 
mediului concurenlial §i 
domeniului ajutoarelor de
stat

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Nu este cazul

a. Impactul asupra 
sarcinilor administrative

Nu este cazul

Nu este cazulb. Impactul asupra 
intreprinderilor mici §i 
mijlocii

Impactul asupra vietii sociale §i culturale va fi unul pozitiv, deoarece dotarile 
specifice localitatilor urbane (sali de spectacol, stadion, sali de sport) 
influenleaza via^a sociala §i culturala a populatiei.

3. Impactul social

4. Impactul asupra 
mediului

Nu este cazul

4. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul 
curent, cat si pe termen lung (5 ani)

mii lei -

Urmatorii 4 ani Media 5 aniIndicatori Anul curent

2022 2023 2024 2025 2026

1. Modificari ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:



a. Buget de stat Nu este cazul

b. Bugete locale Nu este cazul

c. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

Nu este cazul

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

Nu este cazula. Buget de stat

Nu este cazulb. Bugete locale

Nu este cazulc. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

3. Impact fmanciar, plus/minus, din care:

Nu este cazula. Buget de stat

b. Bugete locale Nu este cazul

c. Bugetul asigurarilor 
sociale de stat

Nu este cazul

4. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare: 
- Nu este cazul

5. Propuneri pentru a compensa reducerea venituriior bugetare: 
- Nu este cazul

5. Efectele actului normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor actului normativ

a. Acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a proiectului 
de act normativ:

Nu este cazul

b. Acte normative ce urmeaza a fi elaborate in vederea implementarii noilor dispozitii: 
- Nu este cazul

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia in domeniul achizitiilor publice 
Nu este cazul

3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara, in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare



Nu este cazul

4. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare 
Nu este cazul

5. Hotarari ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene 
- Nu este cazul

6. Alte acte normative si/sau documente intemationale din care decurg angajamente 
- Nu este cazul

7. Alte infonuatii Nu este cazul

6. Consultarile efectuate in vederea elaborarii actului normativ - Nu este cazul

7. Activitafi de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act 
normativ

1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act normativ: Nu este cazul

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum si efectele asupra sanatatii §i securitatii cetalenilor sau biodiversitatii 
biologice: Nu este cazul

8. Masuri de implementare

1. Masuri de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritatile administratiei publice 
centrale si/sau locale - infiintarea unor organisme sau extinderea competentelor existente: Nu este cazul

2. Alte informatii Nu este cazul
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