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PROIECT DE  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023 

 

Primarul comunei Pietroasele, jud.Buzau, 

Avănd în vedere: 

 Referatul de aprobare al Primarului comunei Pietroasele – domnul Cornel Enache 

înregistrat la nr.1254/25.03.2022; 

 Raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.1279/25.03.2022  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 2023 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; 

 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. 

 
 

                                                           Initiator, 

                                                            Primar, 

                                                    Cornel Enache 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                        Avizeaza  

                                                                                                Secretar general, 

                                                                                                 Matache Aurelia 
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Nr. 1279/25.03.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023 

 

În conformitate cu prevederile art.27 din legea 273/2006 privind Finanțele publice locale  

autoritățile administrației publice locale au competența de a stabili și a aproba impozitele și 

taxele locale în limitele și în condițiile legii. 

Stabilirea impozitelor și taxelor locale are la bază prevederile actuale reprezentate de 

Legea nr.227/2015 privind codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare care cuprinde 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, 

precum și amenziile aplicabile. 

În baza dispozițiilor actului menționat anterior, Consiliul local are competența de a stabili 

pe bază de cotă procentuală, precum și de a stabili cuantumul impozitelor și taxelor prevăzute în 

sumă fixă, prin lege fiind stabilite limite minime și maxime ale acestora. 

În ceea ce privește stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2023, se are  

în vedere prevederile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, care instituie, în sarcina 

autorității publice locale, obligația de a adopta până la 30 aprilie a fiecărui an fiscal, o hotărâre 

în vederea indexării sumelor reprezentând impozite și taxe locale astfel: 

     (1) 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 anual, 

până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 

anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

     (2)Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în 

anul fiscal următor.  

În același sens sunt supuse indexării și sumele  reprezentând  limitele amenzilor 

contravenționale prevăzute de  Legea  nr.227/2015  așa cum este prevăzut de  art.493 al.(7) din 

Codul Fiscal  

 

 

Luând în considerare comunicatul Institutului Național de Statistică, conform căreia rata 

inflației pentru anul 2021 este de 5.1%, propun  ca începând cu anul 2023  nivelul impozitelor și 

taxelor locale să fie indexate cu rata inflației de 5.1% față de nivelul aprobat prin Hotărârea  

Consiliului Local nr.23/28.04.2021. 



Nivelurile indexate cu rata inflației de 5.1 % pentru valorile impozabile ,,impozitele si 

taxele locale si a altor taxe asimilate acestora , precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 

2023 sunt  prevazute in anexa nr.1  care face parte integranta din prezentul raport de specialitate  

Subliniez faptul că , în ceea ce privește stabilirea sumelor indexate s-a ținut seama de 

prevederile pct.11 ,lit n din  Capitolul Ial Titlului IX din HG nr.1/2016 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice  de aplicare a legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare conform carora : 

,,n’’ rotunjire - operațiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, 

fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani și prin 

majorare când fracțiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. 

Reguli de rotunjire:(i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanță, respectiv creanță 

principală sau creanță accesorie;(ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale;(iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele 

două zecimale;(iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea 

acestora stabilită conform art. 489 din Codul fiscal; 

Având în vedere cele de mai sus prezentate , vă propun să analizați și  să dispuneți spre 

aprobare  proiectul de hotarare  privind  aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pe anul 2023. 

 

 

 

            Întocmit, 

Inspector  
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Nr.1254 din 25.03.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023 

Domnilor consilieri, 

Avand in vedere : 

- prevederile art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, care instituie , in sarcina 

autoritatii publice locale , obligatia de a adopta pana la 30 aprilie a fiecarui an fiscal , o hotarare 

in vederea indexarii sumelor reprezentand impozite si taxe locale, rata inflatiei comunicata  pe 

site-urile oficiale ale ministerelor mentionate  anterior  de 5,1 %  pe site-ul Ministerului 

Finatelor Publice  fiind precizat faptul ca ,,pentru  indexarea  impozitelor si taxelor locale 

aferente anului 2023 , consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 5,1 % conform Comunicatului 

Institutului National de Statistica cat si raportul compartimentului de specialitate, supun atentiei 

dumneavoastra prezentul proiect de hotarare in forma initiata. 

 

 

P R I M A R, 
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NR._____DIN _______2022 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

buget finante, administrarea bugetului privat al comunei, 

agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, 

servicii si comert (1) 

 

  

R A P O R T   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023 

 

 

         

Comisia de specialitate a Consiliului local Pietroasele mai sus mentionata, in 

sedinta comisiei pe domenii din data de _______ a analizat  proiectul de hotarare  

privind aprobarea și indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023  , il 

avizeaza favorabil  si propune sa fie introdus pe ordinea de zi a sedintei ordinare din 

data de _______2022. 

 

COMISIA : 
 

1. Banica Ionel – presedinte_____________________________ 
2. Petre Nicolae Georgian – secretar_____________________ 

3. Tescan Neculai Miron _____________________________ 
4. Dumitrascu Dragos Dumitru_______________________ 

5. Mares Nicolaie________________________ 
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