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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale, pentru anul 

2023 și instituirea unor facilități fiscale 
 
         Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ţinând seama de necesităţile de 
realizare 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 alta parte,  supun spre 
dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 în 
forma prezentată. 
         
           Subliniez că la întocmirea anexei 1 intitulată ”Tabloul 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 al Comunei Pârteștii de Jos” am propus o serie de măsuri după cum 
urmează: 
-menţinerea rangului localităţii, încadrată în zona A,  
-menținerea cuantumului/procentului la unele impozite, aşa cum s-au aprobat prin HCL privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022  
-se aplică aceeași cotă adiţională de 40% pentru terenul intravilan, cu excepţia terenului din categoria curţi -
construcţii.   
-se modifică cota la persoanele nerezidențiale juridice menționate la art. 460 alin.(2) din Codul fiscal, de la 
0,65 %  la 1 %,  
-veteranii de război și văduvele veteranilor de război vor beneficia de scutire de la plata taxelor speciale ptr 
serviciul de salubrizare și pentru protecția civilă. 
 Pentru anul 2023 impozitele și taxele locale sunt majorate cu indicele de inflație de 5,1 %, procent 
comunicat de Institutul Național de Statistică prin comunicatul de presă nr.17/14.01.2022 , înregistrată la 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și publicată pe pagina de 
internet a ambelor instituții astfel cum s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Pârteștii de Jos 
nr. 18 din 27.04.2022 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe 
asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul 2023.  
 Anexa 2 la Proiectul de hotărâre cuprinde procedura de instituire a altor taxe locale în vederea 
asigurării de servicii la solicitarea persoanelor fizice și juridice pe teritoriul comunei Pârteștii de Jos ; 
 Anexa 3 la Proiectul de hotărâre cuprinde Procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de 
întârziere aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale datorate bugetului local de către 
persoanele fizice de pe raza UAT Pârteștii de Jos, conform prevederilor din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală; 
            Anexa 4 la Proiectul de hotărâre cuprinde Regulament privind aplicarea taxei speciale de salubrizare 
în comuna Pârteștii de Jos precum și anexa la Regulament     
            Aceste măsuri sunt menite să încurajeze cetăţenii să-şi achite integral obligaţiile la bugetul local, astfel 
cum s-a procedat şi în anii anteriori. 
 
 
                                                                                  Primar, 

Strugariu Mircea Andrei 
 


