
 

Nr. ................................. 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
 

 

În conformitate cu principiul autonomiei locale care corespunde Cartei Europene a 

autonomiei locale adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată de Romania prin Legea nr. 

199/1997; 

Luând în consideraţie prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii 207/2015 

privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere art. 16, alin. (2), art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 373/2006 privind Finanţele 

Publice Locale cu modificările și completările ulterioare; 

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 și situația economică actuala pe de altă parte; 

Autoritatea executivă propune adoptarea unei hotărâri de consiliul local pentru aprobarea 

pentru anul 2023 a cotelor de impozitare și a nivelurilor impozitelor și taxelor locale, la categoriile 

de venituri unde sunt prevazute în actul normativ limite minime și maxime, la nivelul anului 2022,  

aplicând indexarea anuală cu 5,1% în conformitate cu prevederile art. 491, alin. 1 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal care precizeaza ca in cazul oricarui impozit sau oricarei 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, de catre consiliile locale, ținând seama de rata inflației pentru 

anul fiscal anterior comunicată de Institutul Național de Statistică. 

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 

139, alin.(3), lit.(c) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Biroul Impozite și Taxe 

Locale a elaborat un proiect de hotărâre care se va supune aprobării Consiliului Local. 

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

Iniţiez proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor sume 

care se fac venit al bugetului local pentru anul fiscal 2023 şi îl propun spre aprobare Consiliului 

Local. 
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