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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023 

 

 

Consiliul local al comunei Pietroasele, jud.Buzau, 

Avănd în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele – domnul Cornel Enache 

înregistrat la nr.1192/31.03.2021; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.1191/31.03.2021  privind 

impozitele și taxele locale pentru anul 2022; 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la 

bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de 

resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2021 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum 

şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

În conformitate cu  : 

 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică; 

 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,art.30 

si art 761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 



 prevederile H.G  nr.1 /2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

 O.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare 

 art. 6 alin .(2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 Hotărârea Consiliului Local nr. 15/25.03.2015 privind stabilirea zonelor la nivelul 

comunei  Pietroasele; 

 Raportul de avizare nr. 1725/28.04.2022 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea bugetului privat al 

comunei,agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului,servicii si comert: 

 art.129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ 

În temeiul art. 196 alin  (1), lit. ,,a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1   Pentru anul 2023 se aprobă  nivelul impozitelor și taxelor locale indexate 

cu rata inflației de 5,1 % față de nivelul aprobat prin Hotararea  Consiliului Local 

nr.23/28.04.2021, conform anexei 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre 

   Art.2.Cotele stabilite prin HCL nr.55/29.11.2017 se mențin și pentru anul 2023 

astfel : 

 cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa in cazul persoanelor fizice), se 

stabilește la 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii; 

 cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 1% 

asupra valorii impozabile a clădirii; 

 cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru 

activități din domeniul agricol), se stabilește la 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii; 

 cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 

0,1% asupra valorii impozabile a clădirii; 

 cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 

0,5% asupra valorii impozabile a clădirii; 



 cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile nerezidențiale aflate in proprietate sau deținute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol), se stabilește la 0,4% 

asupra valorii impozabile a clădirii; 

 cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea 

autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei 

construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de construire), se stabileste la 3% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier; 

 cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea 

autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri), se 

stabileste la 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie; 

 cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru serviciile 

de reclamă și publicitate), se stabilește la 3%; 

 cota prevazuta la art. 481 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 227/2015 impozitul in cazul 

unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare 

muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie 

sportiva interna sau internationala, se stabileste la 2%; 

 cota prevazuta la art. 481 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 227/2015 impozitul in 

cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit. s), se stabileste la 4%; 

Art 3 .Bonificația prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), 472, alin. (2),  din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru persoane fizice și juridice se stabilește 

după cum urmează : 

 Impozit pe clădiri -10% 

 Impozit pe teren -10% 

 Impozit pe mijloace de transport -10% 

Art.4 Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul 

fiscal se stabilește după cum urmează:  

- cu 5 % pentru toate categoriile de clădiri și se aplică la impozitul/taxa 

rezultată prin aplicarea cotelor/nivelurilor prevazute in anexa, cap.II, A1,A2, A3, B  la 

prezenta hotărâre; 

- cu 10% pentru toate categoriile de terenuri  și se aplică la impozitul/taxa 

rezultată prin aplicarea cotelor/nivelurilor prevăzute in anexa, cap.III, A1,(2) si A2,(1)  la 

prezenta hotărâre.  

Art.5. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 și este aplicabilă în anul fiscal 

2023. 



Art.6. Primarul comunei Pietroasele, prin intermediul compartimentelor buget-

finante, contabilitate,impozite si taxe locale , casierie  si urmarire fiscală  va duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Art.7.  Prezenta se comunică potrivit prevederilor art.243 alin. (1) lit. ,,e” din O.U.G 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

Presedinte de sedinta, 

Mares Marcel 

 

 

                                                                                                contrasemneaza, 

                                                                                    secretar general, 

                                                                                   Matache Aurelia 

Nr.30 

Data: 28.04.2022 

 

 

 
Aceasta hoptarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Pietroasele, in sedinta ordinara din data de 

28.04.2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu un 

numar de 12 voturi pentru,__-_ abtineri si _-___voturi impotriva, din numarul total de 13 consilieri in functie 

si 12 consilieri prezenti la sedinta. 

                                    

 
 

 

 

 


