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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023 

 

Impozitele şi taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale şi sunt 
reglementate prin Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare.  

În baza prevederilor Codului fiscal consiliul local are competenţa: 

În baza prevederilor art. 495 lit. f din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, prevede că 
consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.  

Art. 491 prevede indexarea impozitelor şi taxelor locale. Alin. (1) În cazul oricărui 
impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 
baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, de către consiliile locale, 
ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în 
anul fiscal următor. Conform adresa nr. 1319/21.01.2020 al Instituției Național de Statistică 
comunicată pe saitul oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice  rata inflației pe anul 2021 este 5,1%. 

Luând în considerare art. 489 din aceeaşi Lege consiliile locale poate majora impozitele 
şi taxele locale după cum urmează: 

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

- Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile 
maxime stabilite în prezentul titlu. 

 - Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei 
publice locale. 

- Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul 
pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
consiliului local. 
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- Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

 (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se 
adoptă prin hotărâre a consiliului local. 

 (7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a 
consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. 

 (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual. 

 - procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 
456 alin. 2 litera j, k, m, n. 

- adaptarea taxelor speciale conform art. 484 din Codul fiscal 

Impozitele şi taxele locale incluse în proiectul de hotărâre la care actele normative 
prevăd limitele, încadrarea s-a efectuat cu respectarea acestora. 

Biroul Impozite şi Taxe Locale propune consiliului local proiectul de hotărâre pentru 
dezbatere şi aprobare în şedinţă. 

 

Tg.Secuiesc, la  07.12.2022        

                                                     

                                                                                             Consilier superior 
                                                                                                Keresztes Éva 
 
            

 
 
 

 


