
ROMANIA  Nr.    

JUD. HUNEDOARA  

ORAŞUL URICANI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E 

privind  indexarea  cu rata inflației  a impozitelor  si taxelor  locale care constau  

intr-o anumita  sumă  in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite  sume in lei, 

precum  si limitele amenzilor  prevăzute la art. 493, alin. 3 și 4 din Codul Fiscal  
 

Consiliul Local al Oraşului Uricani, Jud. Hunedoara; 

Având în vedere proiectul de hotărâre înregistrat la nr. 108/62/18.07.2022 si referatul de aprobare 

întocmit de Primarul Oraşului Uricani, înregistrata la nr. 108/63/18.07.2022, prin care se propune 

consiliului local să aprobe indexarea  cu rata inflației  a impozitelor  si taxelor  locale care constau 

intr-o anumita  sumă  in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite  sume in lei, precum  si 

limitele amenzilor  prevăzute la art. 493, alin. 3 și 4 din Codul Fiscal. 

 Văzând raportul compartimentului de resort al primăriei, înregistrat la nr. 108/64/18.07.2022 

și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr. 121, 122 

si 123/21.01.2022; 

 Ținând cont de faptul că au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2001 privind transparența 

decizională, proiectul de hotărâre fiind pus la dispoziția cetățenilor pentru consultare; 

 Având  in  vedere  prevederile art. 491 din  Legea  nr.  227/2015  privind Codul  fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare, ale H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor  

metodologice de aplicare a Codului Fiscal cu modificările  ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129, alin. 1 şi 4, lit. c), precum si ale art. 139, alin. 3 lit. c) și ale 

art. 196, alin 1, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Se aproba indexarea cu rata inflației, respectiv 5,1 %(prin rotunjire), a impozitelor   

si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite  

sume in lei, precum  si limitele amenzilor  prevăzute la art. 493, alin. 3 și 4 din Codul Fiscal. 

ART. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în temeiul și condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

ART. 3. Prezenta  Hotărâre  intra  in vigoare  la data  de 01.01.2023 si va fi luata  In 

considerare   la  stabilirea   impozitelor   si taxelor   locale  aferente   anului 2023. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, 

Primarului Oraşului Uricani, Compartimentului Impozite și Taxe, Serviciului Comercial si se aduce 

la cunoştinţa cetăţenilor prin publicare in presa locala. 

 Hotărârea a fost adoptata prin vot liber exprimat, cu __ voturi „pentru”. 

 

Uricani, la     Iniţiator,     Avizat, 

07.03.2022          Buhăescu Dănuț – Primar      Secretar,  

              Flori Nelu Dănuţ  



ROMÂNIA 

JUD. HUNEDOARA 

ORAŞUL URICANI 

PRIMAR 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

asupra Proiectului de hotărâre privind indexarea  cu rata inflației  a impozitelor  si taxelor  

locale care constau intr-o anumita sumă in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite  

sume in lei, precum si limitele amenzilor prevăzute la art. 493, alin. 3 și 4 din Codul Fiscal  

 

 

 Având în vedere atât situaţia economico-socială precum şi necesitatea colectării 

impozitelor şi taxelor locale pentru derularea proiectelor propuse respectiv adoptate de 

Consiliul Local pentru anul 2023. 

Conform Codului Fiscal art. 491 este atributul Consiliului Local să adopte o hotărâre 

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita 

sumă in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele 

amenzilor prevăzute la art. 493, alin. 3 și 4 din Codul Fiscal. 

Prin urmare, propun Consiliului Local Uricani să analizeze şi să adopte această 

hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

Uricani, la       Iniţiator, 

07.03.2022       Primar, 

Buhăescu Dănuţ 
  



ROMANIA         Nr.  

JUDETUL HUNEDOARA 

PRIMARIA ORASULUI URICANI 

SERVICIUL BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE 

BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

 

 

 

 

RAPORT 
asupra Proiectului de hotărâre privind  indexarea  cu rata inflației  a impozitelor  si 

taxelor  locale care constau intr-o anumita  sumă  in lei sau care sunt stabilite pe baza 

unei anumite  sume in lei, precum  si limitele amenzilor  prevăzute la art. 493, alin. 3 

și 4 din Codul Fiscal  

 

 

 

             

             

 Conform Codului Fiscal art. 497 alin.1 este atributul Consiliului Local să 

adopte o hotărâre privind indexarea  cu rata inflației  a impozitelor  si taxelor locale 

care constau intr-o anumita sumă  in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite  

sume in lei, precum  si limitele amenzilor  prevăzute la art. 493, alin. 3 și 4 din Codul 

Fiscal. 

 

În urma analizării proiectului de hotărâre şi a notei de fundamentare a 

Primarului Orașului Uricani cu privire indexarea cu rata inflației a impozitelor  si 

taxelor  locale care constau intr-o anumita  sumă  in lei sau care sunt stabilite pe baza 

unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor prevăzute la art. 493, alin. 3 și 

4 din Codul Fiscal . 

 

Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Biroul Impozite și Taxe Locale 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

             

      

 

 

Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate 

Biroul Impozite și Taxe Locale 

Consilier Juridic, 

Săvulescu Cristian 

 

 

 


