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REFERAT 

la proiectul de hotărâre privind indexarea anuală cu rata inflației a impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, trebuie adus la cunoștința publică 

proiectul de act normativ privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în municipiul 

Târgoviște începând cu anul 2023. 

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, ”Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de 

act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu cel puțin 30 de 

zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice ” 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 ”La 

publicarea anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioada de cel 

puțin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), 

pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 

normativ supus dezbaterii publice. ” 

Impozitele și taxele locale stabilite pentru anul 2023 au fost indexate în 

conformitate cu prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare cu rata inflației pentru anul fiscal 2021 de 5,1 % 

valoare publicată pe site-urile Institutului Național de Statistică și al Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 
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Totodată, la stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2023 s-a ținut cont și 

de modificările aduse de O.G. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 

financiar-fiscale care prevede la art. 4953  ”Pentru anul 2023, consiliile locale adoptă 

hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale, în termen de 60 de zile de la 

data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod ” (M.O. 

716/15.07.2022) 

 În acest context, urmează ca toate taxele și impozitele să fie indexate cu rata 

inflației, respectiv 5,1%, iar impozitul pe clădiri, în lumina noilor dispoziții legale, 

să fie stabilit la minimul prevăzut de Codul Fiscal, respectiv 0,1% din valoare 

pentru clădirile rezidențiale și 0,5% în cazul clădirilor nerezidențiale, cu 

mențiunea că în cazul persoanelor juridice procentul este de 1,8%, procent ce 

asigură un nivel al impozitării similar cu anul 2022, astfel încât venitul din impozit 

să nu scadă, în cifre absolute procentul de majorare fiind de 7% din care 5.1% 

reprezintă inflația. 

Anexat vă transmitem Raportul de Specialitate și anexele acestuia pentru a fi 

aduse la cunoștința publică. 
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