
  

FROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74/2022 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa din data de ........ decembrie 

2022; 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 3041/2022; 
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Suseni înregistrat sub nr. 3042/2022;   
Temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
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. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ”b” şi alin. (4) lit. ”c” din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
5) HCL nr. 46/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023 

cu rata inflației de 5,1%; 
6) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 

30 şi art. 761 alin. (2) şi (3) 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 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

8) 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; 

9) Rata de schimb a monedei euro, respectiv 4,9490 RON, conform Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene nr. C379/02; 



  

10) art. I. pct. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 
măsuri financiar-fiscale; 

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

12) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
13) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
14) art. 20 alin. (2), lit. (d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu 
modificările ulterioare; 

15) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

16) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

17) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) şi art. 44 alin. (2) lit. d) 
din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

18) art. 10 lit. g) şi art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006; 

19) art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

20) art. 128 din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile 
publice, republica, cu modificările și completările ulterioare; 

21) art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

22) art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 39/2002;  

23) art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002; 

24) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul 
afacerilor interne, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei 
publice şi fondurilor europene, ministrul finanţelor publice, preşedintele Institutului 
Naţional de Statistică, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor nr. 7325/2017; 



  

25) art. 9, alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

26) art. 23, alin. (3) din ordinul M.A.I. nr. 1501/2006 privind procedura 
înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau 
pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare. 

27) Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2007 privind aprobarea Procedurii de 
înregistrare şi de radiere a vehiculelor la nivelul Comunei Suseni; 

28) Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Suseni nr. 16/2018 privind privind actualizarea PLANULUI URBANISTIC 
GENERAL al comunei SUSENI şi a Regulamentului Local de Urbanism al Comunei 
Suseni; 

29) Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2016 privind aprobarea delimitării zonelor 
din comuna Suseni în vederea stablirii impozitului /taxei pe teren și clădiri; 

30) 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: 

a) rangul IV – satul Suseni; 
b) rangul V satele: Valea-Strâmbă, Chileni, Liban şi Senetea; 
31) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 65/2019 privind 

modificarea și completarea Regulamentul serviciului de salubrizare al comunei Suseni și 
ajustare tarifelor de salubrizare în comuna Suseni; 

Luând în considerare scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 
dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi, 

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale, pe anul 2021, 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. 3117/09.09.2022, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”c” şi celor ale art. 196 alin. (1) lit. ”a” 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. (1) Se stabilesc și se aprobă impozitele și taxele locale, precum și taxele 

speciale, pe anul 2023. 



  

(2) Tabelele cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și 
taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează 
după caz de către Consiliul Local Suseni, sunt prevăzute în anexa, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă majorările impozitelor și taxelor locale față de nivelul 
reprezentat prin Codul fiscal, astfel majorarea prevăzută la art. 486 alin. (4) este de 20 % 
față de nivelul reprezentat prin Codul Fiscal indexat pe anul 2023. 

Art. 3. Bonificații: 
a) Se aprobă acordarea bonificației de 10% conform art. 462, alin. (2) atât 

persoanelor fizice cât și juridice. 
b) Se aprobă acordarea bonificației de 10% conform art. 467, alin. (2) atât 

persoanelor fizice cât și juridice. 
c) Se aprobă acordarea bonificației de 10% conform art. 472, alin. (2) atât 

persoanelor fizice cât și juridice. 
 Art. 4. Se aprobă aplicarea reducerilor și scutirilor conform art. 456, alin. (1), 464 
alin. (1), 469 alin. (1) și 476 alin. (1). 

 Art. 5. (1) Pentru anul fiscal 2023, nu se stabilește majorarea impozitului pe teren cu 
cote adiționale, conform art. 489 alin. (4). 

(2) Pentru anul fiscal 2023, impozitul clădirilor şi terenurilor neîngrijite, 
situate în intravilan, se majorează cu cota adițională de 500% conform art. 489 alin. (5). 
 Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se asigură de către Primarul 
Comunei Suseni, prin aparatul de specialitate al primarului, Compartimentul impozite și 
taxe.  
 Art. 7. (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
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.  

(2) Prezenta hotărâre se publică şi la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, 
potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
 

Suseni la, 02 septembrie 2022 
 
 

 
    Iniţiator           Avizat pentru legalitate 
  Primar            Secretar general uat 
      EGYED JÓZSEF           KOVÁCS ILEANA ÉVA 
  



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
PRIMAR 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni Str. Ciumani nr. 3 Telefon/Fax 0266-350077 primaria@suseni.ro  
Nr. 3041/2022 Dosar nr. I/1 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre nr. 74/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale pe anul 2023 
  

 În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem 
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale pe anul 2023, bazându-se pe următoarele 
 

Motive:  
 

 În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei 
publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii. 
 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 şi sunt 
reglementate prin Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, atualizat. 

În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale anumite valori au fost 
stabilite însăși prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote 
procentuale, lăsându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între limitele 
prevăzute de lege.  
 În conformitate cu dispozițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
actualizat, care instituie în sarcina autorității publice locale, obligația de a adopta, până la 
data de 30 aprilie a fiecărui an fiscal, o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând 
impozite și taxe locale, precum și a Comunicatului 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 – care prevede că rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1%, pentru 
indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza 
rata inflației de 5,1%. 



  

Astfel, se propune ca la nivelul comunei Suseni, valorile impozitelor și taxelor 
locale să fie indexate cu un procent de 5,1 % respectiv indicele de inflație stabilit pentru 
anul 2021, în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Totodată propunem ca nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 să se 
menține la nivelul minim stabilit de către Codul fiscal, fără utilizarea vreunei cote 
adiționale. 
 În preambulul proiectului de hotărâre am invocat prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 
30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; dipozițiile titlului IX. din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat; 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal; prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și altele. 

În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din 
analiza părţii dispozitive se poate observa, că acesta conţine 7 articole, dintre care art. 1 - 
art. 5 cuprinde dispoziţii de fond, celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, 
stabilind măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de 
comunicare a actului normativ, în caz de aprobare. 
 Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă 
a administraţiei publice locale, respectiv prin coordonarea Primarului Comunei Suseni. 
 Privind Codul de procedură fiscală şi ţinând seama de necesităţile de realizare a 
veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2023, în scopul asigurării finanţării 
cheltuielilor publice locale, vă supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023 
împreună cu anexa, care face parte integrantă din proiectul de hotărâre. 
 
 
 

Suseni, la 02 septembrie 2022 

 

Primar 
Egyed József 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
Cod poştal 537305 Comuna Suseni Str. Ciumani nr. 3 Telefon/Fax 0266-350077 primaria@suseni.ro  
Nr. 3042/2022 Dosar nr. I/1 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 74/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale pe anul 2023 
 
 

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023 facem următoarele 
observaţii:  

Analizând Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum și a taxelor speciale pe anul 2023, în conformitate cu prevederile art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, observăm, 
că obiectul acestuia se referă la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023. 
 Astfel, din conţinutul Referatului de aprobare nr. 3041/2022, elaborat de Primarul 
Comunei Suseni, în calitate de iniţiator a proiectului de hotărâre, identificăm faptul că 
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 şi sunt 
reglementate prin Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, atualizat. 

În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale anumite valori au fost 
stabilite însăși prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote 
procentuale, lăsându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între limitele 
prevăzute de lege.  
 În conformitate cu dispozițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
actualizat, care instituie în sarcina autorității publice locale, obligația de a adopta, până la 
data de 30 aprilie a fiecărui an fiscal, o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând 
impozite și taxe locale, precum și a Comunicatului 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 – care prevede că rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1%, pentru 
indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza 
rata inflației de 5,1%. 

Astfel, se propune ca la nivelul comunei Suseni, valorile impozitelor și taxelor 
locale să fie indexate cu un procent de 5,1 % respectiv indicele de inflație stabilit pentru 
anul 2021, în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 



  

Totodată propunem ca nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 să se 
menține la nivelul minim stabilit de către Codul fiscal, fără utilizarea vreunei cote 
adiționale. 
 Ca temei legal al Proiectului de hotărâre s-a invocat de către iniţiator dispoziţiile 
prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; dipozițiile titlului IX. din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, actualizat; prevederile Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; prevederile Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și 
altele. 

Având în vedere cele arătate și a faptului că taxele şi impozitele locale constituie 
surse de venit pentru bugetul local de venituri şi chetuieli pentru anul 2023, propunem 
discutarea şi adoptarea proiectului de hotărâre prezentat de domnul primar al comunei. 

 
 
 Suseni, la 02 septembrie 2022 
 
 
 
       Inspector, 
           Buzás Adél Anna 
 


