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La proiectul de hotărâre  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale, pentru anul 
2023 și instituirea unor facilități fiscale 

 
                               Autoritătile publice locale au competenta şi răspunderea în stabilirea, constatarea, 

controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale precum şi a altor venituri ale bugetului local prin 

compartimentele proprii de specialitate, în conditiile legii. În acest sens cadrul legal este determinat de :  

- Legea nr. 227 /2015 - privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare ;  

- Legea nr. 1 /2017 – privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative. 

                                 În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile şi completările 

ulterioare , Consiliul local are competenta în :   

 - stabilirea cotei  impozitelor şi taxelor locale , când acestea se determină pe baza de cotă procentuală, prin 

lege fiind stabilite limitele minime şi maxime; 

- stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale prevăzute în sumă fixă ;  

- stabilirea altor taxe locale tinând cont de prevederile art. 486 din Lege ;  

- stabilirea nivelului bonificatiei de până la 10 % conform prevederilor art. 462, alin. (2) , art. 467, alin. (2) , art. 

472 , alin. (2) din Codul fiscal ;  

- majorarea impozitelor şi taxelor locale conform art. 489 din Codul Fiscal ;  

- procedura de acordare a facilitătilor fiscale ;  

- indexarea impozitelor și taxelor locale.  

 Potrivit art. 491 din Legea nr. 227 /2015 - privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările 

ulterioare, nivelul impozitelor si taxelor locale poate fi indexat anual, de către consiliile locale, cu rata inflatiei 

raportată la anul fiscal anterior. Pentru  anul fiscal 2023 în comuna Partestii de Jos nivelul impozitelor şi 

taxelor locale a fost majorat  cu indicile de inflatie de 5,1 % , celelalte impozite  rămânănd la același nivel ca in 

2022 impozitul/taxa asupra mijloacelor de transport, alte taxe stabilite in suma/procent fix prin lege .  

 

                                  Compartimentul contabilitate a analizat prezentul proiect de hotârâre initiat de primarul 

comunei, a constatat ca respectă prevederile legale în vigoare și este necesar a fi adoptat pentru buna 

desfașurare a activității comunei privind colectarea si gestionarea taxelor si impozitelor locale . 
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