
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE 
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 cu rata inflației de 5,1% 

 
Consiliul Local al comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 aprilie 2022; 

 
Având în vedere: 
a) Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 817/2022; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Suseni înregistrat sub nr. 915/2022; 
c) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Suseni;   
În temeiul prevederilor: 
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată; 
2) articolul 4 şi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

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

modificările ulterioare; 
4) art. 5 lit. „j” și lit. ”x”, art. 87, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”c” 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

5) art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
6) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 

30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX în special art. 491 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

8) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 

9) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
10) HCL nr. 91/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a 

taxelor speciale pe anul 2021; 
11) Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului Național de Statistică 

disponibil pe site-ul oficial al Institutului Național de Statistică, pecum și pe site-ul oficial 
al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – potrivit căruia rata 
inflației pentru anul 2021 este de 5,1%; 



  

Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Rețeaua de localităţi, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea 
localităţilor la nivelul comunei Suseni este următoarea: 

1) rangul IV – satul Suseni; 
2) rangul V satele: Valea-Strâmbă, Chileni, Liban şi Senetea; 

 Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului hotărârii consiliului 
local privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 cu rata inflației de 5,1%, 
în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Proces – verbal de afișare 
înregistrat cu nr. 917/04.03.2022, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”c” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1% a impozitelor și taxelor locale 

care constau într-o sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, 
precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3), alin. (4) și alin. (41) din Legea 
nr. 227/2015 actualizată, pentru anul 2023. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va sta la baza Hotărârii consiliului local Suseni privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 
 Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul Comunei Suseni prin aparatul de specialitate al primarului.  
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei 
Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni şi Instituției Prefectului 
- Judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în spaţiul 
accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro.  
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