
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

ORAȘUL ȘTEFĂNEȘTI 

                          PROIECT 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind  indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,10 %, aprobarea 

Regulamentului  de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, pentru 

persoane fizice și juridiceși și plafonului creanțelor fiscale ce pot fi anulate și aprobarea anulării acestora 

 

 Consiliul Local Ștefănești 

 În  baza expunerii de motive privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, cu rata 

inflației de 5,10 %, aprobarea Regulamentului  de acordare a facilitaților fiscale la plata impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2023, pentru persoane fizice și juridice și a plafonului creanțelor fiscale ce pot fi anulate și 

aprobarea anulării acestora, 

Vazând că rata inflației pentru anul fiscal  2021, afișată pe site-urile  oficiale ale Ministerului de Finanțe și 

Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, este de 5,10 %, 

 În conformitate cu prevederile: 

- Titlului IX ( art 453 - 495 ) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și  Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală,  

- art. 266, alin 5, 6  si 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

- art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(2) lit. (b), alin. (4), lit.(c), art. 139, alin.3, lit. „c” din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,  

 Respectându-se prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  

 În temeiul art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

Hotărăște: 

 

Art. 1    Se indexează impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora pentru anul 2023, cu rata 

inflației de 5,10%, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art. 2  Se aprobă  Regulamentul de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale 

pentru persoane fizice si juridice, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art. 3. (1)Se stabilește plafonul creanțelor fiscale ce pot fi anulate – aflate în sold la data de 31 decembrie 

2022 - la un cuantum de maxim 40 lei, inclusiv, datorate de către persoanele fizice și juridice ca urmare a 

neachitării la termen a obligațiilor de plată restante, datorate bugetului local al orașului Ștefănești. 

                          (2) Se aprobă anularea creanțelor fiscale care se încadrează în prevederile alin.1. 

                          (3) Plafonul stabilit la alin.1 se aplică la totalul creanțelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

Art. 4 Primarul orașului Ștefănești asigură ducerea la indeplinire a prezentei prin Serviciul Contabilitate – 

taxe și impozite al Primariei orașului Ștefănești. 

 

           Inițiator,                  Avizează, 

            Primar                           Secretar general al orasului 

      Buțura Florin                             Vesel Petru 
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Orașul  Ștefănești 

Județul Botoșani 

Cabinet Primar 

Nr. 1815/10.02.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
privind  indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,10 %, aprobarea 

Regulamentului  de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, pentru 

persoane fizice și juridice și a plafonului creanțelor fiscale ce pot fi anulate și aprobarea anulării acestora 

 

 Subsemnatul, Florin Buțura, în calitate de primar al orașului Ștefănești,  

Având în vedere prevederile: 

- art. 491, alin.1 si alin 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificată si completată, care 

arata că: 

-  ,, 1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este 

stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de 

către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale 

ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdministraţieiPublice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal 

următor...................” 

- art. 266, alin 5, 6  si 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare , care arata că: 
 (5),, Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a 

anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori;  
      (6) ,,În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autorităţile deliberative pot 

stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate, care nu poate depăşi limita maximă prevăzută la alin. (5); 

       (7) Prevederile alin. (6) se aplică totalului creanţelor fiscale, datorate şi neachitate de debitori, aflate în sold la 

data de 31 decembrie a anului. ” . 

 art. 87 alin. (3), art. 129 alin.(2) lit. (b), alin. (4), lit.(c), art. 139, alin.3, lit. „c” din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

art. 87 alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 
(3) 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. 
art.129, alin.2, lit.b, (4) c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ: 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: (…) b) atribuţii privind dezvoltarea economico - 

socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 

   (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:(…) c) stabileşte şi aprobă impozitele şi 

taxele locale, în condiţiile legii; 

art. 139, alin.3, lit. „c” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ adoptă cu majoritatea 
absolută prevăzută la art. 5 lit. C, a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale 
consiliului local ,, hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 

 

 În temeiul art.196, alin.1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, vazând prevederile Titlului IX ( art. 453 - 495 ) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, modificată şi completată, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi 

completată, luând în considerare faptul că pentru anul 2021  rata inflaţiei, afişată  pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanţelor Publice și Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice este 5,10 % , 

propun: 

a) indexarea impozitelor și taxele locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023, cu rata inflației de 

5,10 %, conform anexelor 1 și 2 la proiectul de HCL; 



b) aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale, 

pentru persoane fizice şi juridice, pentru anul 2023, conform anexei 3 la proiectul de HCL; 

c) aprobarea plafonulului creanţelor fiscale, care pot fi anulate, reprezentând total datorii pentru anul 2023, 

aflate în sold la data de 31 decembrie 2022 - la un cuantum de maxim 40 lei, inclusiv, datorate de către 

persoanele fizice şi persoanele juridice ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante 

datorate bugetului local al oraşului Ştefăneşti şi anularea creanţelor fiscale care se încadrează în limitele 

plafonului menţionat (maxim 40 lei, inclusiv). 

 

 

 

 

 

 

  PRIMAR, 

Buțura Florin 

 

 

 

 

Consiliului Local al orașului Ștefănești, județul Botoșani. 


