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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind indexarea si stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

pentru anul 2023 

 

 

              Ținând cont de proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar Marsavela Irimia, privind 

indexarea si stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 

 

În conformitate cu prevederile: 

- art. 489, alin.(1) si(2) si art.474, art. 475 precum si prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- art.16, alin.1 si alin.2, art. 27 si art.30 alin.1, alin.6 si art 68  din Legea nr. 273/2006 privind 

filnanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- art. 87 alin.3, art.129 alin.4, lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

Luând în considerare: 

       - Rata pozitivă a inflației pentru anul 2021 de 5,1%  potrivit comunicatului Institutului Național 

de Statistică din data de 14 ianuarie 2022, publicat atât pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administației, cât și pe cel al Ministerului Finanțelor; 

      - Rata de schimb a monedei euro în vigoare la 01.10.2022 publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene de 4,9490 lei ce se reflectă în cuantumul impozitului pentru autovehicule de transport 

marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone și combinaţii de autovehicule; 

       - impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Budila  aprobate prin Hotărârea 

Consiliului local Budila  nr. 124 din 29.12.2021  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2022; 
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       Propunem ca pentru anul 2023 nivelul taxelor si impozitelor locale care constau intr-o anumita 

suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei sa fie indexate cu rata inflatiei de 

5,1% fata de nivelul aprobat prin HCL nr. 124 din 29.12.2021  . 

 

      Operatiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel de leu, 

fara subdiviziuni, prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 de bani si prin majorare 

cand fractiunile in bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicandu-se regulile de rotunjire prevazute 

in titlul IX punctul 11 lit.n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal aprobate prin HG nr.1/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Astfel, propunem stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 prezentate in Tabloul 

cuprinzand valorile impozabile, impozitele , taxele si tarifelor locale , alte taxe asimilate acestora, 

preecum si amenzile aplicabile de Comuna Budila  in anul fiscal 2023. 

 

              Mentinerea bonificatiilor prevazute la art.462 alin.(2), art.467 alin(2) si art. 472 alin. (2) din 

Codul fiscal, in cota de 10% care se acorda numai contribuabililor persoane fizice  si in cota de 5% 

numai contribuabililor persoane juridice, care achita integral creantele bugetare locale cu care 

figureaza in evidentele fiscale, pana la data de 31 martie 2023, inclusiv. 

              In cazul in care plata impozitelor si taxelor locale  se face in mai multe transe, bonificatia 

prevazuta la alin. (6) se acorda la data achitarii ultimei transe, dar nu mai tarziu de data de 31 martie 

2023, inclusiv. 

              Fata de cele expuse mai sus si in conformitate u prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b) 

alin. (4) lit.c) si art . 139 alin.(3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supunem, 

spre dezbatere si aprobare , Consiliului Local al Comunei Budila, proiectul de hotarare privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 , in forma 

prezentata. 

     

   Intocmit- Inspector Principal 

   Lenart-Virgaci Ana-Maria 

     

 

 


