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   PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.  13 / 17.02.2022 

Privind indexarea impozitelor și taxele locale  pentru  anul fiscal 2023 

 

 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în sedința ………. din data de          

…………………2022;  

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 

2) articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

4) 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. 76
1
 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

5) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX-art. 491, art. 493 alin.(3) şi 

(4)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

6) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare; 

7) art. 38 alin.2, art. 162, art 185 alin.1 lit a) si alin.6, art. 266 alin.6 și art. 344 din Legea nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  

8) rata inflației pentru anul 2021 de 5,1%  comunicată de către Institutul Național de 

Statistică, conform Comunicatului de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului Național de Statistică; 

9) H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în special prevederile 

punctului 11 lit n): ”rotunjirea este o operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale 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.  

Reguli de rotunjire:  

(i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie;  

(ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;  

(iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;  

(iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită 

conform art. 489 din Codul fiscal”.  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 93/22.12.2022 privind stabilirea 

impozitelor și taxele locale, precum și a taxelor speciale, pe  anul 2022;  

            ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 

completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a 

teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților 

administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Gălăuțaș, este următoarea: 
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a) rangul IV: Satul de reședință al comunei-satul Gălăuțaș; 

b) rangul V: Satele aparținătoare/componente ale comunei: Sat Gălăuțaș -Pârău, Sat Dealu 

Armanului, Sat Preluca, Sat Zăpodea, Sat Plopiș, Sat Nuțeni, Sat Toleșeni. 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 9/30.01.2019 privind aprobarea Planului 

Urbanistic General al comunei Gălăuțaș; 

-zonarea intravilanului/extravilanului comunei Gălăuțaș așa cum reiese din Hotărârea 

Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 93/22.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxele locale, 

precum si a taxelor speciale, pe  anul 2022; 

luând act de:  

a) referatul de aprobare
 
al primarului comunei Gălăuțaș, în calitatea sa de inițiator, înregistrat 

sub nr. 7/25/17.02.2022, 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Gălăuțaș,  înregistrat sub nr.  7/               / 2022 

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 

priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș nr. 

27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș,  comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 

comerţ nr. 9/       /2022; comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, 

tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.10/ /2022, comisia pentru administraţia publică 

locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr. 11/       

/2022, 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, în contextul prevederilor art. 7 

din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările 

ulterioare, înregistrat la nr. 9/2/17.02.2022 în Registrul special pentru evidența anunțurilor referitoare 

la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului Local;  

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. 4 lit.c), art. 139 alin. 1, alin.3 

lit. c) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE:  

 

Art. 1. – Se aprobă indexarea cu rata infației de 5,1% a impozitelor si taxelor locale care 

constau într-o anumită sumă  în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, cât și 

limitele amenzilor care fac venit la bugetul local al comunei Gălăuțaș pentru anul fiscal 2023. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023 și va completa Hotărârea 

Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023. 

 

Art.3. Aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita, prin aparatul de specialitate. 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                                                      
Art.4.  Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al unității 

administrativ-teritoriale, Prefectului Judeţului Harghita, Primarului comunei Gălăuțaș, 

Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Impozite si Taxe, Urbanism şi va fi adusă la 

cunoştinţă publică, în condițiile legii. 

 

 

Gălăuțaș, la  17 februarie 2022 

 

 

Initiator Țăran Radu-Primar                Avizat, 

Secretarul general al comunei Gălăuțaș 

Monica-Camelia MORAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


