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PROIECT DE HOTARARE 
privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale, in anul 2023 cu rata inflafiei 

Consiliul local al comunei Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, 1ntrunit 1n ~edinta 

ordinara din data de .2022, 

A vand in vedere: 

-referatul de aprobare cu nr.1655 /28.02.2021 a primarului comunei Lechinta; 

-raportul de specialitate ,intocmit de d-na Imbuzan Corina consilier superior la 
compartimentul impozite ~i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Lechinta, inregistrat sub nr.1656/28.02.2022; 

- Hotararea Consiliului local Lechinta nr. 80/16.12.2020 privind stabilirea impozitelor 
~i taxelor locale pentru anul 2022, 

- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) ~i alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b ), mt 
27, art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 491 din Titlu IX,,lmpozite ~i taxe locale al Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de timbru, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

-prevederile art.8 alin.(1) ale Ordonantei Guvernului nr.75/28.08.2003 privind 
organizarea ~i functionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor 
administrativ-teritoriale; 

-rata inflatiei de 5,1 % pe anul 2021 comunicata ~i publicata de MDRAP; 
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

locala; 
-prevederile Legii nr.544/2002 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Anuntul privind Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale 

in anul 2023 inregistrat sub nr.1661/ 28.02.2022; 
- Procesul verbal de afisaj al Proiectului de hotarare privind indexarea impozitelor si 

taxelor locale in anul 2023 inregistrat sub nr. 1662/28.02.2022; 
- Avizul consultativ al Comisiei de specialitate economico- financiara din cadrul 

Consiliului Local Lechinta inregistrat sub nr._ / .04.2022 , 
- Avizul consultativ al Comisiei de specialitate invatamant din cadrul Consiliului 

Local Lechinta inregistrat sub nr._ / .04.2022 , 
- A vizul consultativ al Comisiei de specialitate juridica din cadrul Consiliului Local 

Lechinta inregistrat sub nr._ /.04.2022, 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) ~i alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. 

c) ~i ale m1.196 alin.(l) ,lit.a) din O.U.G. nr.57/2019,Consiliul Local al comunei Lechinta, 



H O T A RA. ~ T E: 

Art. 1. Impozitele ~i taxele locale, se indexeaza 111 anul 2023, cu rata inflatiei de 5, 1 
%, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului 
Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publice , 111 confonnitate cu prevederile art.491 din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal , de catre Consiliul Local al comunei Lechinta ~i se 
aplica 111 a11ul fiscal urmator(0l.01.2023). 

Art. 2. (l)Pentru plata a11ticipata a impozitului pe cladiri ,impozitului pe teren ,a taxei 
asupra mijloacelor de transport,datorate pe 111tregul an de catre contribuabili,personae fizice ~i 
juridice,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de 10%. 

(2) Se prevede plata integrala a impozitului datorat ,111 cazul 111 care suma este de 
pana la 50 lei ,i11clusiv,pentru o categorie de bunuri impozitate,pana la primul termen de 
plata,respectiv 31 martie. 

Art.3.(l)Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri pentru situatiile prevazute la art.456 
alin.(l) din Legea nr.227/2015. Scutirea se aplica cu data de I ianuarie a anului urmator celui 

111 care persoana depune documentele justificative, cu excepJia celor aflate 111 proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat ~i a persoanelor 1ncadrate 111 
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, a carui scutire se aplica 1ncepand 
cu data de 1 a lunii unnatoare celei 111 care persoana depu11e documentele justificative. 

(2) Nu se datoreaza impozit/taxa pe teren pentru situatiile prevazute la art.464 alin.(1) 
din Legea m.227/2015. Scutirea se aplica cu data de 1 ianuarie a anului unnator celui 111 care 
persoana depune documentele justificative, cu exceptia celor aflate 111 proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat ~i a persoanelor 1ncadrate 111 gradul 
I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, a carui scutire se aplica 1ncepand cu data 
de 1 a lunii urmatoare celei 111 care persoana depune documentele justificative. 

(3) Nu se datoreaza impozit pe mijloacele de transport pentru situatiile prevazute la 
art.469 alin.(1) din Legea m.227/2015. Scutirea se aplica cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui 111 care persoana depune documentele justificative, cu exceptia celor aflate 111 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat ~i a persoanelor 
1ncadrate 111 gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali, a carui scutire se aplica 

1ncepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei 111 care persoana depune documentele 
justificative. 

Art.4. Se indexeaza cu 5,1 % impozitul pe cladirile rezidentiale ( de locuit ) ~i 
cladirile-anexa, aflate 111 proprietatea persoanelor fizice conform anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.5. Se indexeaza cu 5, l % impozitul pe teren amplasat 111 intravilan, pe ranguri de 

localitati ~i pe zone, 1nregistrat 111 registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, 
confonn anexei m.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.6. Se indexeaza cu 5, 1 % impozitul pe teren amplasat in intravilan, pe ranguri de 
localitati ~i pe zone, inregistrat 111 registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.7. Se indexeaza cu 5,1 % impozitul pe teren 111 suma fixa /an pe hectar de teren, pe 

ranguri de localitati, categorii de folosinta fara zone pentru persoanele fizice ~i juridice care detin 
111 proprietate teren 111 extravilanul localitatilor componente ale comunei Lechinta, conform Anexei 
nr. 4, care face pmte integranta din prezenta hotarare. 

Art.8. Se indexeaza cu 5,1 % impozitul pe mijloacele de transp01t cu tractiune mecanica 

care apartin contribuabililor persoane fizice ~i juridice, 111 functie de capacitatea cilindrica a 



rnoloruJui, pentru fiecare grupa de 200 cm 3 sau fractiune din aceasta, precum si in functie de masa 
totala maxima admisa, numarul de axe, cornbinatii de autovehicule sau a modalitatii de deplasare 
uscat sau apa conform Anexei m. 5, care face parte integranta din prezenta hotllrare. 

Art.9. Se indexeaza cu 5,1 % taxa pentru, eliberarea certificalelor de urbanism, avizelor ~i 
autorizatiilor in domeniul constructiilor si pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfii~urarea unor 
activitati conform Anexei nr. 6, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.IO. Se indexeaza cu 5,1 % taxa pentru serviciile de reclama ~i publicitate, pentrn afisaj 
in scop de reclama ~i publicitate, precum ~i impozitul pe spectacole pentru persoanele care 
organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva, conform 
Anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.11. Se indexeaza cu 5,1 % taxa pentru remorci semiremorci sau rulote ~i taxa pentru 
mijloacele de transport pe apa ,care aparjin contribuabililor persoane fizice ~i juridice, 111 functie de 
capacitatea cilindrica ,respectiv capacitatea de 1ncarcare ,conform Anexei m. 8, care face parte 
integranta din prezenla hotarare. 

Al't.l 2. Se indexeaza cu 5, l % sanc1iunile prevazute de mt. 493 alin. (2), lit. a) si b ), 
alin.(4), a1in. (5), din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, conform Anexei nr. 9, care face parte 
inlegranta din prezenta hotarare. 

Art.13. Prezenta hotarare intra 1n vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2023. 
Al't.14. Cu ducerea Ia 1ndeplinire a prezentei hoHirari se incredinteaza primarul 

comunei Lechinta ~i Biroul buget contabilitate ,prin compartimentul taxe ~i impozite. 
Art.IS.I Iotararca s-a adoptat cu _voturi,,pentru",_ voturi ,,impotriva", __ voluri 

,,abtineri" cu (majoritate absoluta). 
Art.16. Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica prin afi~area la Primarie, 111 

spa!iu accesibil publicului, precum ~i pe pagina de internet vrww.primarialechinta.ro de catre 
secretarul general al comunei. 

Art.17. Prezenta hotarare se comunica cu: 
-Instillt~ia Prefectului - J ucle\ul Bistrita-Nasaud 
-Primarul comunei Lechinta 
-Biroul buget- contabili1ate ~i compartimentul taxe ~i impozile 

INITIATOR, 
PRJMAU 

1nifrcman 
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RAPORT 

Lechinta, nr.506 
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Subsemllata Imbuzan Corina - Mialla , inspector superior la Compartimentul taxe ~i 
impozite din cadrul primariei comunei Lechinta, avand Ill vedere prevederile art.491 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit caruia, Consiliile locale adopta hotarari 
privilld indexarea impozitelor ~i taxelor locale cu rata inflatiei comunicata pe site-urile 

oficiale ale Ministerului Fillalltelor Publice ~i Ministerului Dezvoltarii Regionale ~i 
Admillistratiei Publice, pelltru allul fiscal anterior, iar sumele illdexate se aplica Ill anul fiscal 
urmator. 

In aceasta situatie Consiliul local al comunei Lechinta trebuie sa adopte o hotarare 
privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale cu rata inflatiei de 5, 1 %,aferenta anului 
2021,care se va aplica cu data de 01.01.2023. 
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REFERA T DE APROBARE 

Subscmnatul Florian Romeo-Daniel ,primarul comunei Lechinfa , 
A vand tn vcdere: 

-prevederile Titlului JX - Impozite ~i taxe locale- ~i at1. 491 din Legea m.227/2015 din 
8.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- prevederile ILG. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicc de aplicarc a Lcgii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-prevederile art.16 alin.(2),art.27 ~i ait. 30 ale Legii nr.273/29 iunie 2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

-prevederi le O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

-preveclerilc Lcgii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ~· completarile 
u lterioarc; 

In conformitatc cu prevederile att.49 1 din Legea m. 227/2015 care stipuleaza: "Tndexarea 
impozitelor ~i taxelor locale ( 1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o 
anrnnita suma 111 lei sau care este stabilita pe baza unei anumitc sumc in lei, sumele res ective se 
indexcaza anual. pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru 
anul fiscal aulerior, comunicata pc site-mile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Mi11..isterului 
Dezvoltarii Regionale ~i Administratiei Publ ice.(2) Sumele indexate conform al in. (I) se aproba prin 
hoH\rilre a consiliului local ~i se aplica in anul fiscal urmMor. Daca hotararea consilinlui local nu a fost 
adoptata cu eel putin 3 zile lucratoare inainte_d~e_expirarea exerci iului_bu etar 1n anul fis~cal urmator, 
111 cazul oricarui impozit sau oricarci taxc locale. care consta intr-o anumita suma in lei sau care esle 
stabilita pe baza unei anumite sume in lei ori se cletermiua prin aolicarea unei cote procentuale, se 
aplica de calrc compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarnlui. nivelurile maxime 
prevazutc de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. ( I). 

Supun aprobarii clumneavoastra hotararea privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale 
pentrn anul 2023 111 confonnitate cu preve<lerile art.491 din Legea m. 227/2015 ~i anmne indexarea 
impozitelor ~i taxelor locale cu rata innaJiei care pentru anul 2021 a fost de 5,1 % conform 
comunicatului MDRAP. 

Dispun in temeiul prevederilor mt. 136 alin.(3) din O.U.G. nr.57/20 19 privind Codul 
administrativ,comunicarea proiectului de hotarare catre secretarul general u1 vcderea inregistrarii 
proiectului de hotarare/avizarii proeictului ~i tnaintarea acestuia d-nei Jmbuzan Corina-inspector 
superior la Compartimentul taxe ~i impozite din cadrul primariei , Ill vederea intocmirii raportului de 
spccialitale din punct de vcderc financiar-contabil iar ulterilor celor trei comisii din cadrul consiliului 
local in vederea emiterii avizului consultativ. 

in aceasta situatie Consiliul local al comunei Lechinta trebuie sa adopte o hotarare privind 

indexarca impozitelor si taxelor locale cu rata inOatiei de 5,1% afercnta anului 2021, care se va 

aplica cu data de 01.01.2023. 
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