
 

 

 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 30/2023 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului  Local  nr. 211/2022 privind 

impozitele şi taxele locale pe anul 2023 

 

 Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
  Analizând proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului municipiului privind 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.211/2022 privind impozitele şi taxele 
locale pe anul 2023, 
            Având în vedere prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 2015; 
art.27 și art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
            În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b, art.129 alin.(4) lit.c coroborat cu art. 139 alin. 
(3) lit. c și art. 196 alin. (1) lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare:  
 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă modificarea și  completarea anexei nr. 1.,Capitolul VII - Taxe speciale al 
Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2022 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2023, după cum 
urmează:  ”  Taxa de închiriere a spațiului pentru închirierea sălii de clasă nr. 14, cu o suprafață de 
64 mp, din incinta Liceului Pedagogic Bod Péter, este de 375 lei/lună”. 

Art. 2 – Se modifică art.9 alin.(1) al Hotărârii Consiliului Local nr.211/2022  după cum 
urmează: ”  Art.9 (1) În cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu anticipaţie 
până la data de 31.03.2023 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 
mijloacele de transport, se acordă o bonificaţie de 10 % pentru persoanele fizice şi 5% pentru 
persoanele juridice.” 

Art. 3 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc, Serviciul Economic, Gospodăria comunală, Biroul urbanism şi amenajare teritorială, 
Compartimentul agricol–silvic, Compartimentul evidenţa persoanelor. 

 
 
                                                                           

Târgu Secuiesc, la 23 februarie 2023 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ  
 Domokos –Fejér Melinda                                                        SECRETAR GENERAL,                                               

                                                    Tóth Csilla-Enikő 
 
 
 
 

 


