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REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 pentru anul 2023 
 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, și ținând cont de 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;  

 precum și de: 
- 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; 
- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997. 
- art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

actualizată: Veniturile bugetare locale se constituie din: 
“a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, 

alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;” 
   Potrivit art. 16. alin.(1) și alin. (2) din același act normativ: 

(1) „Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare 
suficiente, pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în 
exercitarea atribuțiilor lor,  pe baza și în limitele prevăzute de lege.” 

(2) „Autoritățile administrației publice locale au competența stabilirii 
nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii.” 

- 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; 
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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 de impozitare să fie de 
minimum 0,1%,  

b) în cazul clădirilor nerezidențiale cota de impozitare 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; 

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. 
        Se reține că prin H.C.L. nr.  90/28.04.2022, Consiliul Local al Municipiului 
Roman a aprobat indexarea pentru anul fiscal  2023, cu rata de inflație de 5,1% a 
impozitelor si taxelor locale,  act normativ avut în vedere la proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023. De asemenea,  
nivelurile acestora au fost rotunjite, conform TITLULUI IX Impozite și taxe locale 
pct. 11 lit. n) din H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice pentru aplicarea 
Codului fiscal. 

Propunem menținerea cotelor de impunere la impozitul/taxa pe clădiri la 
nivelul anului 2022. 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi 
impozitului pe mijloacele de transport propunem nivelul bonificației, astfel:  

a) 10%, în cazul impozitului /taxei pe clădiri;  



3 din 3 

 

b) 10%, în cazul impozitului/taxei pe teren; 
c) 10%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.  

Sumele prevăzute în tabelul din anexa  nr. 1, având temei juridic art. 470 alin. 
(5) și (6), se vor indexa în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 
prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022 aplicată la nivelurile minime 
prevăzute în Directiva nr. 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri, pentru care se va promova o hotărâre de 
consiliu local. 

În aceste condiții supunem spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 
 

 
Inițiator, 
PRIMAR 

Leonard ACHIRILOAEI 
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