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Nr. 55841 din 12.08.2022   
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
 pentru anul 2023 

 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
- Văzând referatul de aprobare nr. 55737/11.08.2022 şi proiectul de hotărâre 

înaintate de Primarul Municipiului Roman – dl. Leonard ACHIRILOAEI, prin care 
se propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023; 

- Adresa Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 55426 din 
10.08.2022, adresa nr. 1197/11.08.2022 emisă de Direcția Administrare Piețe, 
referatul nr. 54311/08.08.2022 emis de Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență, adresa nr. 55137/10.08.2022 de la Biblioteca Municipală “George Radu 
Melidon”, adresa nr. 23237/10.08.2022 de la Direcția Locală de Evidență a 
Persoanelor;  

- Modificările aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 16/15.07.2022 și anume:  
1. A fost eliminată sintagma ”clădire cu destinație mixtă”, pentru simplificarea 

modului de calcul al impozitului pe clădiri; 
2. S-a stabilit un nou mod de calcul a valorii impozabile pentru clădirile 

rezidențiale/nerezidențiale pe baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare 
la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, astfel:  

a) în cazul clădirilor rezidențiale cota de impozitare să fie de minimum 0,1%,  
b) în cazul clădirilor nerezidențiale cota de impozitare să fie de minimum 0,5%. 
3. De asemenea, în situația în care Studiile de piață referitoare la valorile 

orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea 
Națională a Notarilor Publici din România nu conțin informații despre clădirile sau 
terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unității administrativ-teritoriale sau 
valorile sunt mai mici decât cele stabilite conform Codului fiscal în vigoare la 31 
decembrie 2022, la calculul impozitului pe clădiri se aplică următoarele reguli:  

a) în cazul unei clădiri rezidențiale, impozitul pe clădiri de calculează prin 
aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform art. 
457, din Codul fiscal, în vigoare la data 31 decembrie 2022;  

b) în cazul unei clădiri nerezidențiale, impozitul pe clădiri de calculează prin 
aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrată în baza de date a 
organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. 
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4.  Informațiile cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative 
privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a 
Notarilor Publici din România, se vor publica pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.  

5. S-a modificat modalitatea de calcul a impozitului pe teren prin scăderea de la 
impozitare a suprafețelor acoperite de clădiri.  

6. Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea 
autorităţii executive, poate majora impozitele şi taxele locale, în funcţie de 
următoarele criterii: economice, sociale, geografice, urbanistice, precum şi de 
necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b). 

7. Pentru anul 2023, consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile 
impozitelor și taxelor locale, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României a O.G. nr. 16/15.07.2022. 

  
Din punct de vedere al legalității sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:  

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3), art. 140 și art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- TITLUL IX  Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare;  

- TITLUL IX  Impozite și taxe locale din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea 
Normelor  metodologice de aplicare a Codului fiscal; 

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

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

- H.C.L. nr.  90/28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul  2023. 
Se constată că sunt întrunite condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, 

precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, motiv pentru care acordăm aviz 
favorabil. 

Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, 
apreciem faptul ca proiectul de hotărâre este legal și oportun. 

 
 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 
 

Ec. Lilieana MAFTEI 
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