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PROIECT DE HOTÂRARE 

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

 

Primarul  comunei Fântânele, județul Constanța, în baza prerogativelor stabilite de lege și a 

inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr.63/14.02.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Secretarului general al comunei Fântânele, înregistrat sub nr. 62/14 .02.2022; 

-art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2)  din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-  art. 7 alin (13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala; 

- art. 3, alin. (2), art. 42 alin. (4), art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2 alin.(1) lit.h) precum și cele ale Titlului IX, art.491 și art.493 alin.(7) din Legea 

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

- prevederile art.5 alin.(l) lit.a) și alin.(2), art. 16 alin.(2), art.20 alin.(l) lit.b), art. 27 și art.30 din Legea 

nr.276/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Comunicatul de presă nr.17/14.01.2022 al Institutului Național de Statistică; 

In temeiul art. 136  alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019  privind Codul 

administrativ; 

 

PROPUNE: 



Art. 1. Aprobarea indexării cu rata inflației de 5,1% a impozitelor și taxelor locale, a taxelor 

speciale, precum și a limitelor minime și maxime ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, pentru anul 

2023. 

Art.2.  Hotărârea  intră în vigoare la data de 01.01.2023 și va complete hotărârea consiliului 

local pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 

Art.3. Primarul comunei Fântânele, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 

prevederile hotărârii. 

Art.4. Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 

data de     , se transmite, de Secretarul general al comunei Comisiei de specialitate 

nr.1: Agricultură, Activități economico – financiare, Amenajarea teritoriului și urbanism, Comisiei de 

specialitate nr.2: Activități social – culturale, Învățământ, sănătate și familie, Comisiei de specialitate nr.3: 

Protecție copii, tineret și sport, Muncă și protecție socială și Comisiei de specialitate nr.4: Protecție mediu și 

turism; Juridică și de disciplină, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, 

precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. 

 

 

                 INIȚIATOR 

          PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE  
                      Ion Adrian ROȘU 
 
 

  Avizat pentru legalitate: 
                                Secretar general  al comunei  

                                              Arina – Raluca ȘTEFĂNICĂ 
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REFERAT DE  APROBARE 

La Proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru 

anul fiscal 2023 

 
Principiul autonomiei locale, reprezinta in esenta capacitatea fiecarei unitati locale de a-si 

solutiona problemele ce intra in sfera proprie de activitate. 

In conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

autoritatile administratiei publice locale au competenta de a stabili si aproba impozitele si taxele locale in 

limitele si conditiile legii. 

De asemenea, dispozitiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare instituie in sarcina autoritatii publice locale , obligatia de a adopta pana la 30 aprilie 

o hatarare in vederea indexarii sumelor reprezentand impozite si taxe locale, astfel: 

(1)In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale , care consta intr-o anumita suma de lei sau care este 

stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual pana la data de 30 

aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior , comunicata pe site-

urile oficiale ale ministerului Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

(2)Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul fiscal 

urmator. 

Rata inflatiei, comunicata pe site-urile oficiale ale ministerelor mentionate anterior , este de 5,1%. 

Conform Comunicatului de presa nr. 17/14.01.2022 al Institutului National de Statistica pentru 

indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 

5,1%. 

Subliniez ca la sfarsitul anului , se va initia un nou proiect de hotarare privind impozitele si taxele 

locale aferente anului 2023, la stabilirea acestora urmand sa se tina seama si de aceasta indexare. 

Tinând cont de cele sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local al 

comunei Fântânele, județul Constanța Proiectul de hotărâre. 

 
INIȚIATOR 

PRIMARUL COMUNEI FÂNTÂNELE 

Ion Adrian ROȘU 
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Raport de specialitate   

al Secretarului General la Proiectul de hotărâre  privind  indexarea cu rata inflației a impozitelor 

și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Fântânele, judeţul Constanța  am 

constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă ale proiectului de hotărâre, respectiv:  

➢ s-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv 

prevederile Legii nr.24/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ este iniţiat de primar conform prevederilor art.136 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

➢ este elaborat în baza prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Dispozitiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile  

ulterioare instituie in sarcina autoritatii publice locale , obligatia de a adopta pana la 30 aprilie o hatarare in 

vederea indexarii sumelor reprezentand impozite si taxe locale, astfel: 

(1)In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale , care consta intr-o anumita suma de lei sau 

care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual pana la 

data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior , 

comunicata pe site-urile oficiale ale ministerului Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice. 

(2)Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul 

fiscal urmator. 

Conform Comunicatului de presa nr. 17/14.01.2022 al Institutului National de Statistica pentru 

indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 

5,1%. 



La sfarsitul anului , se va initia un nou proiect de hotarare privind impozitele si taxele locale aferente 

anului 2023, la stabilirea acestora urmand sa se tina seama si de aceasta indexare. 

Avand in vedere cele de mai sus, se supune spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind 

indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023, in forma prezentata de 

initiator. 

          Secretar general                    
                                                                                 Arina Raluca ȘTEFĂNICĂ     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


