
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL TULCA 

CIF 5149128 

Comuna Tulca, Sat Tulca, nr. 231, cod poștal 417600 

Tel. / Fax: 0259.314.894 / 0259.314.896 

Email: secretariat@primaria.tulca.ro 

Website: https://primaria.tulca.ro/   

 

                                                                                                    VIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                               SECRETAR GENERAL DELEGAT AL UAT 

                                                                                                  jr. COTRĂU MARIUS 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 29 din 29.03.2022 

 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023  

 

 

Primarul Comunei Tulca, judetul Bihor, 

Avand in vedere:  

      - referatul de aprobare nr.1266 /29.03. 2021 al primarului comunei Tulca din care reiese 

necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind indexarea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2023  

    - raportul de specialitate intocmit de catre d-nul contabil Grec Giorgio Daniel, inregistrat cu 

nr.1266/29.03.2022 

      În conformitate cu prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) si art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.7,al.(4) si al.(13) din Legea nr. 

52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, republicata, cu completarile si 

modificarile ulterioare;  

      În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. 

(1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)- (2), alin. (4)-(5), art. 198 

alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

In baza art.129 alin (2) lit.c, art.196 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

Propune Consiliului Local al Comunei Tulca adoptarea urmatoarei 

 

HOTĂRARI: 
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        Art. 1. Pentru anul fiscal 2023, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, 

persoane fizice și juridice, se indexează cu 5.1 %, față de impozitele și taxele locale datorate de 

contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2022, așa cum au fost aprobate prin 

Hotărârea Consiliului local al comunei Tulca, nr.119 /2021. 

       Art. 2. Limitele amenzilor prevăzute la art. 493, alin. (3) și alni. (4) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2023, se 

indexează cu 5.1 %.  

      Art. 3. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venituri proprii 

ale bugetului local al comunei Tulca, pentru anul fiscal 2023.  

      Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2023.         

      Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

       Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Compartimentul 

financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Comunei Tulca.  

      Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Bihor, Primarului 

comunei Tulca, compartimentului financiar-contabil, și se aduce la cunoştiinţă publică prin 

afişare la sediul primariei si pe site-ul  primariei Tulca .  
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