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Nr.1266/29.03.2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 

 

Prezentul raport de specialitate este intocmit in conformitate cu prevederile art. 136 

alin.(8), lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 .  

S-au avut in vedere:  

- prevederile art.16, alin.(2), art.20 lit. „b", art.27 si art.30 , din Legea nr.273/2006 , privind 

finanţele publice locale. 

 - Titlul IX din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. Indexarea impozitelor si taxelor locale este reglementata prin art.491 din Legea 

nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:,, art.491 (1) In cazul 

oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este 

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

30 aprilie, de către consiliile locale , ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, 

comunicata pe siteurile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice si Ministerul Dezvoltării 

Regionale si Administraţiei Publice.(2) Sumele idexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare 

a consiliului local si se aplica în anul fiscal urmator. (3)Dacă hotărârea consiliului local nu a fost 

adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal 

următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă întro anumită sumă în lei 

sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote 

procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, 

nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).  

Pentru anul 2023 se propune indexarea cu rata inflației de 5.1 % nivelurilor impozitelor și 

taxelor locale reglementate prin Titlul IX din Legea nr. 227/2015 și aprobate pri HCL nr. 119 din 

28.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 

2022.  
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