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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
a proiectului privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și a altor sume care se fac venit  

al bugetului local pe anul 2023 

 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; 

- Hotărârilor Consiliului Local oraş Tg. Frumos cu relevanţă în stabilirea şi completarea impozitelor şi taxelor 

locale și alte venituri ale bugetului local; 

 

se propune proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2023 ce va fi supus spre  

analiză, avizare şi aprobare Consiliului Local oraş Tg. Frumos. 

 

Pentru anul 2023, în baza principiului autonomiei publice locale, iniţiatorul proiectului propune majorarea 

cotei în cazul clădirilor nerezidenţiale la persoanele fizice de la 0,25% la 0,40% asupra valorii impozabile și 

menținerea nivelului impozitelor și taxelor locale din anul 2022 la celelalte categorii de venituri, unde sunt 

prevazute în actul normativ limite minime si maxime precum și în conformitate cu prevederile art. 491, alin. 1 și 2 

din Codul fiscal, propune indexarea cu 5.1 % a tuturor categoriilor de impozite și taxe așa cum a comunicat rata 

inflației pe anul 2021 Institutul Național de Statistică. 

În anul fiscal 2023 vor fi menţinute bonificaţiile acordate pentru plata integrală anticipată a 

impozitului/taxei pe clădiri, teren şi mijloace de transport până la data de 31.03.2023, respectiv 10% atât pentru 

persoane fizice, cât şi pentru persoanele juridice. 

Pentru asigurarea surselor de venit la bugetul local, în temeiul dispoziţiilor art. 484 din Codul Fiscal cu 

modificările și completările ulterioare care conferă autorităţii publice locale un atribut exclusiv de a institui taxe 

speciale şi locale, în susţinerea căreia operează şi dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 273/2006, se propune menţinerea 

taxelor speciale stabilite in anul 2022 şi pentru anul 2023 la nivelul celor propuse în proiectul de hotărâre așa cum 

au fost indexate cu 5,1 %. 

Având în vedere cele expuse, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul 2023. 
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