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Nr. 2913 /04.03.2022 
 
 

 

A N U N Ț 
 

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală, republicată, că urmează a se supune 
dezbaterii autorității publice deliberative, Proiectul de hotărâre privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023, în baza raportului 
de specialitate, proiect care se postează pe site-ul oficial al Primăriei comunei Jijila la adresa 
www.comunajijila.ro și se afișează la sediul Primăriei comunei Jijila. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 pot fi trimise, în scris, propuneri, 
sugestii sau opinii cu privire la actul normativ prezentat în anexă, pe adresa Primăriei comunei 
Jijila, strada Principală, nr.77, județul Tulcea – compartiment Impozite și Taxe, pe fax 
0240550002, sau prin poștă electronică la adresa de e-mail: prmrjijila@yahoo.com. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Costică Deacu 
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Nr. 2915 / 04.03.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor speciale pentru anul 2023 
 
 

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 
autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Romania prin 
Legea nr. 199/1997, indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe 
anul 2022 are la baza prevederile legale actuale, reprezentate de Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. 

În baza prevederilor art. 491, alin.(1), alin.(2), alin(3) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de comunicatul 
Institutului Național de Statistică înregistrat din data de 21 ianuarie 2022, conform căreia rata 
inflației este 5,1% vă propun ca impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 
2023 să fie indexate cu rata inflației, respectiv cu 5,1 %. 

Având în vedere cele menționate mai sus, compartimentul Impozite și taxe va 
propune spre analiza un raport de fundamentare privind indexarea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023. 

Propun Consiliului Local Jijila aprobarea proiectului de hotărâre privind indexarea 
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, în forma prezentată. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Costică Deacu 
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Nr.2914 / 04.03.2022 APROBAT 
PRIMAR 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale pe anul 2023 

 
 

Ținând cont de proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar Deacu Costică, privind 
indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022. 

Potrivit prev. art. 129 alin (2) lit b și alin (4) lit c din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor 
speciale pe anul 2022 reprezintă dreptul şi în acelaşi timp obligaţia Consiliului Local. 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată; 
 

Luând în considerare: 
 

- comunicatul Institutului Național de Statistică înregistrat în data de 21 ianuarie 2022 prin 
care indicele de inflație se stabilește la 5,1%; 
- impozitele și taxele locale aplicabile la nivelul comunei Jijila aprobate prin Hotărârea 
Consiliului local Jijila nr. 15/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2022; 
- în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației înregistrată în anul 2022 
comunicată de Institutul Național de Statistică, propun ca începând cu anul 2023, 
nivelul impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu rata inflației de 5,1% față de nivelul 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2021, din următoarele considerente: 

 
Articolul 491 din Legea nr. 227/2015, instituie o obligație în sarcina autorității publice 

locale de a adopta până la data de 30 aprilie o hotărâre în vederea indexării sumelor 
reprezentând impozit sau taxă locală „(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 
Administraţiei Publice. 
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 
alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 
prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene 
şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 
marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi 
nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile 
oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 
Administraţiei. 
(2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (1^1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se 
aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de 
către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime 
prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor 
contravenționale prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală 
astfel cum este prevăzut de art. 493 alin. (7) din Codul fiscal („(7) Limitele amenzilor 
prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform 
procedurii stabilite la art. 491.”). 

 
Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun, conform Anexei 1, să analizați și 

să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2023, în forma prezentată de domnul primar. 

 
 
 

Întocmit, 
Inspector, 

Valerica Bejenaru 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 23/28.03.2022 
privind indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

 taxelor speciale pe anul 2023 
 

Consiliul local al comunei Jijila, întrunit în ședință ordinară din data de , la care 
participă un număr de consilieri locali; 

 
Având în vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile : 
- art. 56, art. 120 alin.(1) , art. 121 alin(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din Constituția 

României , republicată ; 
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art.7 alin(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil , republicată , cu modificările 

și completările ulterioare; 
- art. 20 și art. 28 din Legea –cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și 

completările ulterioare ; 
- art. 5 alin.(1) lit. a) și alin.(2) , art. 16 alin.(2) , art. 20 alin(1) lit.b) , art. 27 , art. 30 și 

art. 761 alin(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 1, art.2 alin.(1) lit.h) , precum și pe cele ale titlului IX , în special art.491 
coroborate cu art. 495 lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor 

şi protecţia persoanelor, republicată , cu modificările ulterioare ; 
- art. 25 lit.d) din Legea nr. 481/204 privind protecția civilă, republicată , cu 

modificările și completările ulterioare; 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Jijila; 
- comunicatul Institutului Național de Statistică dindata de 21 ianuarie 2022,conform 

căreia rata inflației este 5,1%; 
- prevederile art. 129 alin(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.c din O.U.G.nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ. 
În temeiul : prevederilor art. 129, alin (7) lit. g) art.139, art.196 alin (1) lit.(a) și art. 136 

alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 



PROPUN : 
 

Art. 1 (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2023, se 
aprobă și se indexează cu 5,1 %, fiind cuprinse în Anexa 1 care face parte integrantă din 
prezentul proiect de hotărâre. 

(2) Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin rotunjire 
la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de 
bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se 
regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 11 lit. n) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art. 2   Se acordă bonificație, persoanelor fiice și juridice, prevăzută conform art. 462 
alin 2 – clădiri, art. 467, alin 2 – teren, art. 472 alin 2 mijloace de transort 

Art. 3 (1) Plata cu întârziere a taxelor, impozitelor, contribuțiilor și a altor sume 
datorate, atrge după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, 
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la inclusiv ziua plății cu 
excepțiile prevăzute de lege 

(2) Nivelul majorării de întârziere este de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună 
și poate fi modificat prin acte normative 

Art. 4 Se propune pentru obligațiile fiscale ale debitorilor declarați în stare de 
insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urmăribile, conducătorul organului de executare 
dispune scoatere creanței din evidența curentă și trecerea ei în evidență separată pe baza 
procesului verbal de insolvabilitate. În cazul prevăzut la art. 265 alin 2, dacă la sfârșitul 
perioadei de prescripție se constată că debitorul nu a dobandit bunuri sau venituri urmăribile, 
organele de executare silită procedează la anularea obligațiilor fiscale 

Art. 5 Se păstrează cota adițională de 15$ pentru impozitul peterenul extravilan aflat 
în proprietatea persoanelor fizice și juridice, stabilit de către autoritatea deliberativă a 
administrației publice locale, la propunerea autorității executive, prin Hotărârea de consiliu 
local nr. 65/19.12.2017 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, în 
comuna Jijila 

Art. 6 Primarul comunei Jijila va asigura ducerea la indeplinire a prezentului proiect 
de hotarâre, prin compartimentele de specialitate, care vor intocmi documentatia necesară 
punerii în aplicare în conditiile legii a prevederilor prezentului proiect. 

Art. 7 Cu ducerea la îndeplinre a prezentei hotărâri se împuternicește primarul 
comunei Jijila, județul Tulcea, în calitate de ordonator principal de credite prin 
compartimentul financiar contabil și impozte și taxe al primăriei comunei Jijila, județul 
Tulcea 

Art.8 Impozitele și taxele stabilite prin prezenta hotărâre constituie venituri proprii ale 
bugetului local al comunei Jijila pe anul 2023 

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Tulcea în 
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului comunei Jijila pentru 
ducerea la îndeplinire prin compartimentele de specilaitate și se aduce la cunoștință publică 
prin publicarea în Monitorul Oficial Local ; 

 
 
 
 

Inițiator proiect de hotărâre  Contrasemnează, 
Primar, Secretarul general al comunei Jijila 
Costică Deacu   Dumitru Acriș 


