
Comuna Gălăuțaș 

Primar 

Nr. 7/25/17.02.2022 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale  

pentru anul fiscal 2023 

 

Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art. 6 alin.3 , art. 30 alin.1 

lit c), și alin. 2 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, reprezentând instrumentul de prezentare și 

motivare a proiectului Hotărârii Consiliului Local privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul  fiscal 2023. 

In conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 

autonomiei locale adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata de Romania prin 

Legea nr. 199/1997 

Având in vedere prevederile art. 5 alin 1 lit a) , art. 16  alin.2 , art. 20 alin.21 lit b) 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare,    

Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, are la bază 

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 

privindCodul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

„(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. 

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

aplică în anul fiscal următor.  

și ținând cont de comunicatul Institutului Național de Statistică nr. 17/14.01.2022, 

conform căreia rata inflației pentru anul 2021 este 5,1%,  vă propun ca valorile impozabile, 

impozitele și taxele locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 

baza unei anumite sume în lei, pentru anul fiscal 2023, să fie indexate cu rata inflației , 

respectiv cu 5,1 %.  

Având în vedere cele mentionate mai sus, ținând seama de importanța sa, vă rog să 

analizați și hotărî și asupra proiectului Hotărârii pentru indexarea  impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2023.  

Propun Consiliului Local Gălăuțaș aprobarea Proiectului de hotărâre privind 

indexarea impozitelor și taxele locale  pentru  anul fiscal 2023 , în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 

Țăran Radu 


