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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor, taxelor i tarifelor locale, precum i a taxelor speciale ș ș

pentru anul  2023

Consiliul  local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ,  întrunit  în  edin ă  ordinară  în  lunaș ț
decembrie 2022;

Analizând:
- referatul de aprobare nr. 13084 din 21.12.2022 la proiectul de hotărâre privind indexarea cu

rata inflaţiei în procent de 5,1%, a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023, conform
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

-  raportul  de  specialitate  nr. 13119  din  21.12.2022  întocmit  de  către  Compartimentul
contabilitate, financiar, impozite si taxe locale prin care se propune Consiliului local al comunei
Dolje ti stabilirea impozitelor , taxelor i tarifelor locale, precum i a taxelor speciale pentru anulș ș ș
2023,

Având în vedere prevederile:
- Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015

privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, aprobată prin
Legea nr. 370 din 20 decembrie 2022;

În conformitate cu prevederile:
-  art.  491,  alin.1)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  iș

completările ulterioare, care prevede faptul că, 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 30 aprilie inând cont de rata infla iei pentru anulț ț
fiscal anterior, comunicată pe siteurile oficiale ale Ministerului Finan elor Publice i Ministeruluiț ș
Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice.ș ț

-art.  491,  alin.  (1^1)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  iș
completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 470 alin. (5) i (6) din Codul fiscal se indexeazăș
anual în func ie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrieț
a fiecărui an i de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele deș
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

- Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.C400/2,  rata de schimb a monedei euro la data
de 01 octombrie 2022 este de 4,9490 RON;

-Ordonan ei  Guvernului  nr.  33/2002  privind  reglementarea  eliberării  certificatelor  iț ș
adeverin elor  de  către  autorită ile  publice  centrale  i  locale,  cu  modificările  şi  completărileț ț ș
ulterioare;

-Ordonan ei  Guvernului  nr.  99/2000  privind  comercializarea  produselor  şi  serviciilor  deț
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârii  Guvernului  nr.1.309/2012  privind  nivelurile  pentru  valorile  impozabile,
impozitele şitaxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul 2013;

- art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) , art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) i art. 27 din Legea nr.ș
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările i completările ulterioare;ș

- art. 491 i Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,ș
cu modificările i completările ulterioare;ș

-  Legii  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(4), lit.c),  art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3),lit.c) i alin.(5) i art.ș ș
196  alin.(1),  lit.a)  din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codulț ț
administrativ,cu modificările i completările ulterioare;ș

HOTĂRĂŞTE :



Art.  1._Pentru  anul  fiscal  2023,  impozitele  si  taxele  locale  datorate  de  contribuabili,
persoane fizice si juridice, se indexează cu rata infla iei 5,1 %, fa ă de impozitele si taxele datorateț ț
pentru anul 2022.

 Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile,
impozitele,  taxele locale,  alte taxe asimilate  acestora,  precum şi amenzile aplicabile pentru anul
2023, constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2._Lista  actelor  normative  prin care sunt  instituite  impozite  şi  taxe locale,  inclusiv
hotărârile  Consiliului  Local al  Comunei Doljeşti,  prin care s-au instituit/stabilit  impozite  şi taxe
locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3._Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Comunei
Doljeşti, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal
curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4._ Procedurile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute de Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa 4.

Art. 5._(1)Bonifica ia  prevăzută la art.462, alin.(2),  art.467, alin.(2),  art.472, alin.(2)  dinț
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabile te pentru contribuabilii  ș persoane fizice, după
cum urmează:

-în cazul impozitului pe clădiri la 10 %;
- în cazul impozitului pe teren la 10 %;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%.
(2) Bonifica ia prevăzută la art.462, alin.(2), art.467, alin.(2), art.472, alin.(2) din Legea nr.ț

227/2015 privind Codul  Fiscal,  se stabile te  pentru contribuabilii  ș persoane juridice,  după cum
urmează:

-în cazul impozitului pe clădiri la 5 %;
- în cazul impozitului pe teren la 5 %;
- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5%.
Art.6_ Impozitele si taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre constituie venituri proprii

ale bugetului local al comunei Dolje ti pe anul 2023.ș
Art.  7._Cu ducerea  la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  încredin ează  Compartimentulț

contabilitate, financiar, impozite si taxe locale din cadrul Primăriei Comunei Dolje ti.ș
Art.  8._Se abrogă prevederile  Hotărârii  Consiliului  local  Dolje ti  nr.118 din 16.12.2022ș

privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 5,1%, a impozitelor si taxelor locale pentru anul
fiscal 2023, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 9._(1) Prezenta hotărâre se comunică Institu iei Prefectului- judeţul Neamţ în vedereaț
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
general al comunei Dolje ti.ș

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Comunei Doljeşti - www.primariadoljesti.ro.    

Ini iator,ț
PRIMAR,

LUNGU ALBERT

                                                                                                       Contrasemnează,                                                                      
                                                                                                Secretar general al Comunei Dolje tiș

                                                                                                                            Mihaela Cezar



PRIMĂRIA COMUNEI DOLJE TIȘ
PRIMAR,
Nr. 13084 din 21.12.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor , taxelor i tarifelor locale, precum i aș ș

taxelor speciale pentru anul  2023

inând cont de faptul că în data de 16 decembrie a.c., Legea nr. 370 din 20 decembrie 2022Ț
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale nu era
publicată în Monitorul Oficial al României;

In  conformitate  cu  principiul  autonomiei  locale,  care  corespunde  Cartei  Europene  a
autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr.
199/1997,stabilirea  indexării  impozitelor  i  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2023  are  la  bazăș
prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările i completările ulterioare,careș
includ i  reglementări  referitoare la impozitele  i  taxele  locale,  stabilesc cadrul legal,precizeazăș ș
contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite i taxe, precum i modul de calcul i de  platăș ș ș
a acestora.

În materie fiscală, dispozi iile Codului Fiscal prevalează asupra oricăror prevederi din alteț
acte  normative,precizând  foarte  explicit  impozitele  i  taxele  care  se  constituie  în  venituri  aleș
bugetului  local,  urmând ca utilizarea  acestora să aibă loc în  condi iile  reglementărilor  specificeț
(Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale).ț
      În baza prevederilor art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal  cu modificările iș
completările ulterioare Consiliul local are competen a să stabilească indexarea impozitelor i taxelorț ș
locale  anual,  până la data de 30 aprilie,  inând cont de rata  infla iei  pentru anul fiscal anterior,ț ț
comunicat pe site-urile  oficiale ale Ministerului Finan elor   Publice.ț

Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finan elor ”Pentru indexarea impozitelor iț ș
taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata infla iei de 5,1%”.ț

Rata de schimb a monedei euro la data de 01 octombrie 2022 este de 4,949 RON, conform
Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.C400/2;

Propunerile de modificare a impozitelor i taxelor pentru anul următor sunt grupate în 2ș
categorii:

1. Indexarea cu indicele general al infla iei Codul Fiscal obligă autorită ile locale să indexezeț ț
anual  impozitele  i  taxele  cu  un indice  comunicat  de Ministerul  Finan elor  Publice.  Infla ia  peș ț ț
20222 aplicată pentru 2023: 5.1 %

2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.
Principii urmărite:
• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situa ii/bunuri similare;ț
•  Corectarea  unor  situa ii/fenomene  prin  utilizarea  taxelor  sau  a  unor  coteț

adi ionale(impozitele i taxe ca pârghie fiscală)ț ș
•  Colectarea  unor  fonduri  suplimentare  pentru  sus inerea  programelor  de  investi ii  iț ț ș

acoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările legislative.
Pentru anul fiscal 2023 impozitele i taxele locale prevăzute în sume fixe se majoreazăș

cu rata infla iei respectiv 5,1 %, conform anun ului Ministerului Finan elor Publice postat peț ț ț
site,iar impozitul pentru autovehicule de transport de marfa cu masa totala autorizata egala
sau mai mare de 12 tone, respectiv combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau
tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12
tone se indexează anual în func ie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima ziț
lucrătoare  a  lunii  octombrie  a  fiecărui  an  i  de  nivelurile  minime prevăzute  în  Directivaș
1999/62/CE.

Având în vedere cele  specificate  propun Consiliului  Local  adoptarea proiectului  de
hotărâre în forma propusă.

PRIMAR,
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDE UL  NEAMȚ Ț

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TIȘ
Compartimentul contabilitate, financiar, impozite si taxe locale

Nr. 13119 din 21.12.2022
    

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor , taxelor i tarifelor locale, precum i aș ș

taxelor speciale pentru anul  2023

         Având în vedere că la data de 16 decembrie  2022 a avut loc  edin a extraordinară aș ț
Consiliului  local  Dolje ti  în  cadrul  căreia  s-a  adoptat  indexarea  impozitelor  i  taxelor  localeș ș
conform art.491 din Codul fiscal, moment în care Legea nr. 370 din 20 decembrie 2022 privind
aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale nu era publicată
în Monitorul Oficial al României; a adar hotărârea Consiliului local nu era sus inută de un temeiș ț
legal;

Potrivit  art.5,  alin  (1)  lit.a)  din  Legea  nr.  273/2006 privind  finan ele  publice  locale,  cuț
modificările i completările ulterioare, autorită ile publice locale au competen a i răspunderea înș ț ț ș
stabilirea, constatarea, controlul,urmărirea i încasarea impozitelor i taxelor locale precum i a altorș ș ș
venituri ale bugetului local prin compartimentele proprii de specialitate, în condi iile legii.ț
În acest sens cadrul legal este determinat de :

- Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fiscal, cu modificările i completările ulterioare;ș
-  Legea  nr.  273/2006 –  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  i  completărileț ș

ulterioare;
- Legea nr.1/ 2017- privind eliminarea unor taxe i tarife,precum i pentru modificarea iș ș ș

completarea unor acte normative;
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările i completărileș

ulterioare, Consiliul local are competen a în :ț
-  stabilirea  cotei  impozitelor  i  taxelor  locale,  când  acestea  se  determină  pe  bază  de  cotăș
procentuală, prin lege fiind stabilite limitele minime i maxime;ș
- stabilirea cuantumului impozitelor i taxelor locale prevăzute în sumă fixă;ș
- stabilirea altor taxe locale inând cont de prevederile art. 486 din Lege;ț
- stabilirea nivelului bonifica iei de până la 10% conform prevederilor art.462,alin.(2), art.467,alin.ț
(2) art.472, alin (2) din Codul Fiscal;
- majorarea impozitelor i taxelor locale conform art.489 din Codul Fiscal;ș
- procedura de acordare a facilită ilor fiscale;ț
- indexarea impozitelor i taxelor locale.ș

Potrivit art.491 din Legea nr. 227/2015- privind Codul Fiscal, cu modificările i completărileș
ulterioare,nivelul impozitelor i taxelor locale poate fi indexat anual, de către consiliile locale, cuș
rata infla iei raportată la anul fiscal anterior.ț

 Propunem ca în anul fiscal 2023 în comuna Dolje ti nivelul impozitelor i taxelor locale săș ș
se majoreze cu indicele de infla ie de 5.1 %, iar impozitul pentru autovehicule de transport de marfaț
cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, respectiv combinatii de autovehicule, un
autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala
sau mai mare de 12 tone se indexează anual în func ie de rata de schimb a monedei euro în vigoareț
în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an i de nivelurile minime prevăzute în Directivaș
1999/62/CE.

 Compartimentul  contabilitate  a analizat  prezentul  proiect  de hotărâre ini iat  de Primarulț
Comunei, a constatat că respectă prevederile legale în vigoare i este necesar a fi adoptat pentruș
buna  desfă urare  a  activită ii  comunei  privind  colectarea  i  gestionarea   taxelor  i  impozitelorș ț ș ș
locale.

INSPECTOR, MURARU ADINA-MARIA
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