
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI SCRIOAȘTEA 

 

P R O I E C T 

 

H O T Ă R Â R E  

 

Nr. 43 / 08.08.2022 

 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 
 

 

Având în vedere : 

- art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

- art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.87 alin.(3), art.129 alin.(4) lit.(c) și art.139 alin.(3) lit.(c) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri 

financiar-fiscale; 

- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

- art.5 alin.(1) lit.(a), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit. (b) si art.30 din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare ; 

- art. 1, art. 2 alin.(1) lit.(h) , precum și pe cele ale titlului IX , în special art.491 

coroborate cu art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;  

- art.491 alin. (1ᶺ1) Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, sumele prevăzute la art.470 alin. (5) și (6) din Codul fiscal 

se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima 

zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și de nivelurile minime prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructurii - Rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,9470 

RON, conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene nr.C400/2; 

- art.2 alin.(2) - alin.(4) și art.4 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare ; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2021:400:FULL


- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile ulterioare; 

- art. 3 alin. (2), art. 31, art. 40 - 49 și art. 80 - 83 din Legea nr.24/2000 (rr) privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- art.129 alin.(2), lit.b) si alin.(4), lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Ținând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2023 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 

precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 

 

Luând act de :  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr.5498 

din 08 august 2022; 

- Raportul de specialitate nr._______ din _______ 2022 al compartimentului de 

resort; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Scrioaștea; 

 

În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.  57/2019  privind  Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCRIOAȘTEA 

adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1.  (1) Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2023, conform 

Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

(2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin 

rotunjire  la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere, când fracţiunile în bani sunt 

mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau 

mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit.n) din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aprobate 

prin H.G. nr. 1/2016 , cu modificările și completările ulterioare.  

Art.2. Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2023, a impozitului pe 

clădiri, terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 

2023, de către contribuabilii persoane fizice, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.3. Impozitul anual datorat aceluiași buget local de către contribuabili, 

persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul 

termen de plată. 

           Art.4. Se stabilesc facilitățile fiscale acordate de către Consiliul Local al comunei 

Scrioaștea, potrivit Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.5. Se stabilește Plafonul creanțelor fiscale ce se pot anula la 31 decembrie 

2023, potrivit Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 



Art.6. Se stabilește Plafonul creanțelor fiscale restante afișate trimestrial pe site-ul 

Primăriei comunei Scrioaștea, județul Teleorman, potrivit Anexei nr.4, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre . 

          Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2023. 

          Art.8. (1) Prezenta hotărâre se transmite, prin grija secretarului general al 

comunei Scrioaștea, Instituției Prefectului – Județul Teleorman, compartimentelor și 

persoanelor interesate .  (2) Aducerea la cunostinta publică se face prin afișare la 

sediul  administrației publice locale Scrioaștea și pe site-ul instituției .                                                                                                                         

                                 

 

         

 

P R I M A R,  

Anghel Alexandru 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Avizat pentru legalitate, 

                    Secretar general al UAT, 

            Cernea Elena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

P R I M A R  

 

Nr. 5498 / 08.08.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotărâre privind  

stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2023 

 

 

 

 Onorat Consiliu,  

 

În conformitate cu prevederile 491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 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, 

până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice. 

Potrivit prevederilor art.I 117 din O.G. nr.16/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 

normative și alte măsuri financiar-fiscale, după art.4952 din Legea nr.227/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol 4953, cu 

următorul cuprins: 

”Art. 4953. Pentru anul 2023, consiliile locale adopta hotarari privind 

nivelurile impozitelor si taxelor locale, in termen de 60 de zile de la data 

publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului cod. La nivelul 

municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucuresti.” 

 Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale si 

Administrației Publice, rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1 %. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, pentru anul 2023, s-a impus 

indexarea impozitelor și taxelor locale prevăzute la Titlul IX din Legea 

nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu rata inflației de 5,1 %. 

Conform prevederilor art.491 alin. (1ᶺ1) Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la art.470 alin. 

(5) și (6) din Codul fiscal se indexează anual în funcție de rata de schimb a 

mailto:primariacomscrioastea@yahoo.com


monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și de 

nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele de 

marfă pentru utilizarea anumitor infrastructurii, motiv pentru care, pentru pentru 

aceste mijloace de transport, indexarea va fi aprobată după data de 1 octombrie a 

acestui an. 

Propunerea de mai sus fiind legală, necesară și oportună, propun aprobarea 

proiectului de hotărâre privind stabilirea, pentru anul 2023, a nivelurilor 

impozitelor și taxelor locale, precum și limitele amenzilor pentru anul 2023, prin 

indexarea cu 5,1 % a nivelurilor din Titlul IX al Legii nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare . 

 

 

 

 

 

P R I M A R ,  

Anghel Alexandru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

PRIMĂRIA COMUNEI SCRIOAȘTEA 

Tel.fax/0247459406 

e_mail : primariacomscrioastea@yahoo.com 

 

Nr. 5499 / 10.08.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

la proiectul de hotărâre  

privind stabilirea impozitelor și taxelor  pentru anul fiscal 2023 

   

Subsemnații Memu Ionel – inspector superior și Iavnic Andreea Geogiana – 

inspector debunat, ambii în cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse Umane 

Impozite și Taxe locale, Casierie,  

Având în vedere :  

 

- proiectul de hotărâre nr. 43 din 08 august 2022 privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023; 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Scrioaștea, înregistrat sub nr. 5498 / 

08.08.2022;  

Referim următoarele :  

Așa cum bine știți, impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de 

venituri , utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul 

local, în condiţiile legii. 

Potrivit prevederilor art.20 pct.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale 

au competență și responsabilitate în domeniul stabilirii, constatării, controlului, urmăririi 

și încasării impozitelor și taxelor locale, precum și a oricăror altor venituri ale unităților 

administrativ – teritoriale, prin compartimentele proprii de specialitate . 

În conformitate cu prevederile 491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, 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, până la 30 aprilie ținând cont 

de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administratiei 

Publice. 

Însă Potrivit prevederilor art.I 117 din O.G. nr.16/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și 

alte măsuri financiar-fiscale, după art.4952 din Legea nr.227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se introduce un nou articol 4953, cu următorul cuprins: 

”Art. 4953. Pentru anul 2023, consiliile locale adopta hotarari privind nivelurile 

impozitelor si taxelor locale, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul 
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Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului Bucuresti, 

aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.” 

Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației 

Publice, rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1 %. 

Conform prevederilor art.491 alin. (1ᶺ1) Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la art.470 alin. (5) și (6) din 

Codul fiscal se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 

prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și de nivelurile minime prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructurii. 

 Pentru acest articol, indexările vor fi aprobate după data de 1 octombrie a acestui 

an. 

 Propunen aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițiată .  

 

 

 

 

ÎNTOCMIT,  

 

   Inspector,        Inspector,  

Ionel MEMU       Iavnic Andreea Georgiana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


