ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA

NR. 26 /2022
PROJECT DE HOT ARA.RE
privind indexarea impozitelor ~i taxclor locale pentru anul 2023

Consiliul Local al Comunei Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in ~edinta ordinara

A vancl in vcdcrc:
- referatul de aprobare al primarului comunei nr.2490 din 14.03.2022;
- raportul compartimentul de specialitate nr. 2491 din 14.03.2022;
- H.C.L. nr. 97/2021 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2022;
- Comunicatul Institutului National de Statistica nr. l 7/2022 afi~at pe site-ul oficial al
Ministerului Finantelor, conform caruia rata inflatiei pentrn anul 2020 este de 5.1 %;
- Avizul consultativ al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

in conformitatc cu prevcdcrile:
- art. 5 alin. (1) lit. a) ~i alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din
Legea nr. 273/2006 privincl finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Coclul fiscal, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ;
- Hotararii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Coclul de procedura fiscala, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Ordonantei de Guvem nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 111 administratia publica locala, republicata,
cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) ~i
art.196 alin.(l ), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificarile ~i completarile ulterioare,

HOTARA~TE:
Art.1.Impozitele ~i taxele locale se indexeaza cu rata inflatiei de 5.1 %, 111 temeiul prevederilor
art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.
Art.2.Prezenta hotarare intra in vigoare :i'ncepand cu data de 1 ianuarie 2023.
Art.3.Cu ducerea la :i'ndeplinire a prezentei hotarari se 111credinteaza primarul ~1 Biroul
contabilitate, impozite ~i taxe locale.
Art.4.Prezenta hotarare se aduce la cuno~tinta publica ~i se comunica cu:
Institutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud
Primarul comunei Teaca
Biroul contabilitate finante publice
lnifiatol',
Pl'imal',
Muntean Damian Justian

Aviz de legalitate,
Sect'etar general UAT,

Cio~an Ana

PRIMA.RIA COMUNEI TEACA
Nr. 2490 din 14.03.2022

REFERAT DE APROBARE
privincl inclexarea impozitelor ~i taxelor locale pe anul 2022 la nivelul comuuei Teaca

Primarul comunei Teaca, avand 'in vedere:

- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile $i completarile
ulterioare, respectiv Impozitele $i taxele locale, care se constituie venituri proprii ale bugetelor
unitatilor administrativ teritoriale $i au ca surse: impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe
teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si
autorizatiilor, taxe speciale, alte taxe locale,taxele judiciare de timbru .
- prevederile art. 491 din Legea m. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile $i
completarile ulterioare, precizeaza obligatia indexarii impozitelor $i taxelor locale, 'in cazul
oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care co11sta 1ntr-o anumita suma 111 lei sau care este
stabilita pe baza unei anumite sume 111 lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data
de 30 aprilie, de catre consiliile locale, fi11and cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior,
comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanfelor Publice $i Ministerului Dezvoltarii
Regionale $i Administratiei Publice $i sumele indexate $i se aproba prin hotarare a consiliului
local $i se aplica in anul fiscal urmator.
- comunicatul Institutul National de Statistica nr. l 7/14 ianuarie 2022 transmis $i Ministerului
Finantelor Publice $i Ministerului Dezvoltarii Regionale $i Administrafiei Publice care prevede
faptul ca rata inflatiei pentru anul 2021 fata de anul 2020 este de 5.1 %.
prop1111 consiliului local aprobarea indexarii impozitelor $i taxelor locale pentrn anul
2023 cu 5.1 %, respectiv cu rata inflatiei pentru anul 2021 comunicata $i publicata de INS $i
M.D.R.AP.

PRIMAR,
Muntean Damian Justian

PRIMARIA COMUNEI TEACA
Biroul CONT ABILITA TE FINANTE PUBLICE
Nr. 2491 din 14.03.2022

RAPORT
privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale din
comuna Teaca in anul 2023

in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu principiul autonomiei
locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata de Romania prin Legea 199/1997, stabilirea ~i aprobarea impozitelor
~i taxelor locale intra in competenta consiliului local
in materie fiscala, dispozitiile Codului Fiscal prevaleaza asupra oricaror prevederi din
alte acte normative, el precizand foarte explicit impozitele ~i taxele care se constituie in venituri
ale bugetului local, unnand ca utilizarea acestora sa aiba Joe in conditiile reglementarilor
specifice (Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ).
Resursele financiare, din punct de vedere fiscal care constituie venituri proprii ale
bugetelor locale sunt unnatoarele:
A. Impozitele ~i taxele locale, instituite prin titlul IX din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, respectiv:
a) impozitul ~i taxa pe cladire
b) impozitul ~i taxa pe teren
c) impozitul pe mijloacele de transport
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor ~i autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama ~i publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxele speciale;
h) alte taxe locale;
B. Amenzile aferente impozitelor ~i taxelor locale precum ~i dobanzile pentru plata cu
111tarziere a impozitelor ~i taxelor locale
C. taxele judiciare de timbru ~i alte taxe de timbru prevazute de lege;
Nivelul impozitului pentru autovehiculele de transport de marfa cu masa totala maxima
autorizata de peste 12 tone nu va fi indexat intrucat nivelul acestui impozit a fast actualizat prin
O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
in vederea respectarii prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele
grele de marfa pentrn utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru
vehiculele de transport de marfa cu masa autorizata egala sau mai mare de 12 tone.
Avdnd fn vedere aceste aspecte, propun, pentru anul 2023, indexarea impozitelor ~i
taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i juridice cu rata inflatiei. Pentru indexarea
impozitelor ~i taxelor locale aferente anului 2023 s-a utilizat rata inflatiei de 5, 1 % comunicata
pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice.

Intocmit
Sef bfrou contabilitate finante publice
CIMPEAN MARIA DANIELA

