
JUDEŢUL VÂLCEA               
COMUNA COSTEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

- PROIECT -                 
H O T A R A R E A  NR. _ 

cu privire la aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale , 
 precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

 
 Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 

2022, la care participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, 
şedinţă condusă de domnul consilier local Enescu Ilie , ales preşedinte de şedinţă prin 
votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, în şedinţa ordinară din  08 martie 
2022 ; 
 Luând în dezbatere:  
              - referatul de aprobare înregistrat la nr. 1293 din  18.03.2022 şi proiectul de 
hotărâre iniţiat de primar,  cu privire la aprobarea indexării impozitelor și taxelor 
locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 ; 
  - raportul compartimentului de specialitate din cadrul primăriei, înregistrat la nr. 
1294 din  18.03.2022 ; 
           - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr.----, nr.-
--- şi nr.---- din  ______ 2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre 
în forma şi cu conţinutul iniţiat de primar; 
         Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala în administraţia publica, conform procesului verbal numărul  
din data de _________2022 ;  

Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile  : 
- art. 56, art. 120 alin.(1) , art. 121 alin(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din Constituția  

României , republicată ; 
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,  

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu  

modificările și completările ulterioare;  
- art. 20 și art. 28 din Legea –cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu  

modificările și completările ulterioare ; 
- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin(1) lit.b) , art. 27 , art.  

30 și art. 761 alin(2) și (3) 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 fiscal;  
- art. 25 lit.d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată , cu  

modificările și completările ulterioare;  
- comunicatul  Institutului Național de Statistică,conform căruia rata inflației  

pentru anul 2021 este 5,1 %; 
- prevederile  art. 129 alin. (2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din O.U.G.nr.  

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
- În temeiul  art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de  
__ voturi „pentru”, adoptă următoarea 
 

H O T Ă R Â R E : 
 



Art. 1  -(1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale , pe anul 2023, 
se indexează cu 5,1 % , fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând valorile impozabile 
nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale și amenzile care se stabilesc , 
se actualizează sau se ajustează , după caz, de către Consiliul Local al comunei 
Costești, prevăzut în anexa , 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 Primarul comunei Costești, județul Vâlcea, va asigura ducerea la 
indeplinire  a prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentele  de specialitate, care 
vor intocmii documentatia necesară punerii în aplicare în conditiile legii . 
            Art. 3 Prezentul proiect de hotarare va fi pus în dezbatere în sedinţa Consiliului 
Local al comunei Costești în vederea adoptării unei hotărâri. 
 

                                                                                                                                                                                                  
                                                                                            Costeşti  _______ 2022 . 

 
 

                   Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 
                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              
    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI  

- PRIMAR -                                 
NR. 1293 din  18.03.2022 

  
 

 
REFERAT  DE  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , 
 precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 

 
 
 

         In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene 
a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de 
Romania prin Legea nr. 199 / 1997, indexarea impozitelor și taxelor locale , precum și 
a taxelor speciale, pe anul 2023 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

- În baza prevederilor art. 491, alin.(1), alin.(2), alin(3) din Legea nr. 227/2015  
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de  
comunicatul  Institutului Național de Statistică,conform căruia rata inflației pentru anul 
2021 este 5,1 %,vă propun ca impozitele și taxele  locale , precum și taxele speciale, 
pe anul 2023 să fie indexate cu rata inflației, respectiv cu 5,1 %.  

Având în vedere cele mentionate mai sus, propun  Consiliului Local Costești, 
județul Vâlcea, aprobarea proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și 
taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, în forma prezentată. 

 
 
 
                                                           P R I M A R , 

 
 

                Marius – Toma PEŞTEREANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI  
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE                                 
NR. 1294 din  18.03.2022. 
 

  
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , 
precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 . 

 
 

 
Tinand cont de proiectul de hotărâre  inițiat de domnul  Peștereanu Toma - 

Marius, primarul comunei Costești, județul Vâlcea, privind indexarea impozitelor și 
taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pe anul 2023. 
  

Potrivit  prevederilor  art. 129 alin.(2) lit.b și alin.(4) lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administtrativ, aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale precum și 
a taxelor speciale pe anul 2023 reprezintă dreptul şi în acelaşi timp obligaţia Consiliului 
Local. 

În conformitate cu prevederile: 
-  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicareaLegii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completărileulterioare; 

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completărileulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completărileulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelornormative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică 
localărepublicată; 
 
Luând în considerare: 
 

- -  comunicatul  Institutului Național de Statistică,conform căruia rata inflației  
pentru anul 2021 este 5,1 %; 

- impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Costești  aprobate prin 
Hotărârea Consiliului local al comunei Costești, nr. 51 din 30 decembrie 2021 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022; 

- în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 
2021 comunicată de Institutul Național de Statistică,propun ca începând cu anul 2023, 
nivelului impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu rata inflației de 5,1 % față de 
nivelul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 30 decembrie 2021, din 
următoarele considerente: 
 

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității 
publicelocale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării 
sumelor reprezentând impozit sau taxă locală („(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei 
taxel ocale, 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 data de 30 
aprilie,de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 



anterior,comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 
MinisteruluiDezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local 
şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”) 

3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile 
lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea 
unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de 
specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate 
potrivit prevederilor alin. (1). 

De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor 
contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publică 
locală astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal („(7) Limitele 
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale 
conform procedurii stabilite la art. 491.”). 
 

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să dispuneți 
spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale , 
precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, în forma prezentată de domnul primar.  

 
 
 

ÎNTOCMIT, 
CONSILIER  SUPERIOR, ITL, 

 
BORĂSCU  MIHAELA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


