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     H O T Ă R Â R E A   nr.    95   / 2022 
Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.  74  din 27 
octombrie 2022 privind stabilirea impozitelor și taxele locale,  precum si a taxelor 

speciale, pe anul 2023 
 

Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din 
data de             27 decembrie 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 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; 
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 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

6) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte 
măsuri financiar-fiscale;  

7) Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative și alte măsuri financiar-fiscale; 

8) Legea nr. 252/2022 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi 
pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;  
 Ținând cont de :  

a) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 74 din 27 octombrie 2022 
privind stabilirea impozitelor și taxele locale,  precum si a taxelor speciale, pe anul 2023; 
 b) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 25 din 31.03.2022 privind 
indexarea impozitelor și taxelor locale pe anul fiscal 2023, cu indicele de inflație de 5,1%;   
 c) Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 94 din 27.12.2022 privind 
aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în comuna Gălăuțaș, 
județul Harghita, prin care s-au aprobat tariful și taxa de salubrizare în comuna Gălăuțaș, 
începând cu data de 1 ianuarie 2023; 

-luând act de:  
a) referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 7 / 175 /2022; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gălăuțaș,  înregistrat sub nr. 7/176/2022; 
Având în vedere: 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

   Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Gălăuțaș, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
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sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, 
gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr. 9/90/2022; comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, 
nr.  10/72/2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.11/ 91/2022,  

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
modificările și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 9/58/2022; 

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; 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
ART.I. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 74 

din 27 octombrie 2022 privind stabilirea impozitelor și taxele locale, precum si a taxelor 
speciale, pe anul 2023, după cum urmează: 

 
1.1. Capitolul II-Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri din anexa la Hotărârea 

Consiliului Gălăuțaș nr. 74 din 27.10.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, se modifică și va avea 
următorul cuprins :  
 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

 
ART. 457-CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE AFLATE ÎN 

PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
 

Art. 457 alin. (1)- Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-
anexă aferente, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 
Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a 
consiliului local.  

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 
0,1% 

Art. 457 alin. (2)- Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea 
suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:                                                                                                                             
 

 
 

Tipul clădirii 
  
  
  
  

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 
Valoarea impozabilă- lei/m² - 

Cu instalații de 
apă, canalizare, 

electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 
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A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic 

1187 712 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
356 

 
238 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate 
în urma unui tratament termic și/sau chimic   

 
238 

 
207 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

149 88 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D  

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii            

50% din suma 
care s-ar 

aplica clădirii            

Art. 457 alin. (3)-În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea 
valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la art. 457 alin. (2) valoarea impozabilă 
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
 
  Art. 457 alin.(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea 
suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor 
situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor 
şi teraselor neacoperite. 
   Art. 457 alin. (5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe 
conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea 
suprafeţei utile a clădirii cu un COEFICIENT DE TRANSFORMARE de 1,4. 
 
Art.457 alin. (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în 
funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată 
clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform art. 457 
alin. (2)-(5) cu COEFICIENTUL DE CORECŢIE 
corespunzător: 

Rangul localității 
IV 

 

Rangul 
localității V 

 
 

 Zona A 1,10 
 

 Zona A  1,05 
  

 
  Art. 457 alin. (7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 
apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la art.457 alin. (6) se reduce cu 0,10. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                         

   Art.457 alin.(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor art.457 
alin. (1)-(7), SE REDUCE ÎN FUNCŢIE DE ANUL TERMINĂRII ACESTEIA, după cum 
urmează: 
    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă; 
    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data 
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

 
    Art. 457 alin. (9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de 
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea 
cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru 
menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile 
construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii 
arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la 
terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea 
acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

Art.458. CALCULUL IMPOZITULUI  PE CLĂDIRILE 
NEREZIDENȚIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA 

PERSOANELOR FIZICE 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

Art. 458 alin. (1)  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% 
asupra valorii care poate fi: 
    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de 
un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de 
plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de 
evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, 
acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului 
fiscal următor; 
     b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă; 
    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se 
transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu 
este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată 
în baza de date a organului fiscal 

1,10% 
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Art. 458 alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
         

0,4% 
 

Art.458 alin.(4)  În cazul în care proprietarul clădirii nu depune 
raportul de evaluare la organul fiscal competent până la primul 
termen de plată a impozitului, impozitul se calculează prin 
aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform prevederilor art. 457, cu condiţia ca proprietarul 
clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent 
despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. 
Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea 
acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul 
contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. 
Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 
octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu 
anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată 
până la această dată, impozitul urmează a se calcula prin 
aplicarea cotei stabilite potrivit art. 458 alin. (1) asupra valorii 
impozabile determinate conform prevederilor art. 457. 

2% 

 
Art. 459-CALCULUL IMPOZITULUI PE CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE 
ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 
ART. 459 alin.(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează prin însumarea:  
    a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457; 
    b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe 
propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate 
potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 
alin. (1). 
   Art. 459 alin. (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. 

  Art. 459 alin.(3)  În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când 
proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în 
scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii 
impozabile determinate conform art. 457. 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 
 

0.3% 
Art.460-CALCULUL IMPOZITULUI / TAXEI PE 
CLĂDIRILE DEȚINUTE DE PERSOANELE JURIDICE 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 
Art. 460 alin. (1) Pentru CLĂDIRILE REZIDENŢIALE 
AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU DEŢINUTE DE 
PERSOANELE JURIDICE, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% 
asupra valorii impozabile a clădirii. 

0,1% 
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Art. 460 alin. (2)   Pentru CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE 
AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU DEŢINUTE DE 
PERSOANELE JURIDICE, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, 
inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 
     

1,10% 

Art. 460 alin. (3)  Pentru CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE 
AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU DEŢINUTE DE 
PERSOANELE JURIDICE, UTILIZATE PENTRU 
ACTIVITĂŢI DIN DOMENIUL AGRICOL, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
 

0,4% 
 

 Art.460 alin.  (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 
rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 
conform alin. (2) sau (3). 
Art. 460 alin. (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate 
în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 
se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate 
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 
anterior; 
    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In situaţia în 
care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare 
înregistrată în baza de date a organului fiscal; 
     e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele 
de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare 
sau de folosinţă, după caz. 

    Art. 460 alin.(6)  Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport 
de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de 
plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din 
anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 
   Art. 460 alin.(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de 
care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
    Art. 460 alin. (7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata 
impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1).           
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Art. 460 alin. (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%, cu 
condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către 
organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii 
raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului 
clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin 
poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul 
privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată 
notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul 
datorat începând cu anul următor. În cazul în care notificarea nu 
este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se 
calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) sau (2), 
după caz, asupra valorii impozabile a clădirii. 

5% 

Art. 460 alin. (9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă va fi datorată de proprietarul clădirii, cu condiţia ca 
acesta să fi fost notificat de către organul fiscal competent, în conformitate cu prevederile alin. (8). 

 
Art. 462 alin. (2)  bonificatie        
                           

10% 

 
1.2. La Capitolul III- IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN din anexa la 

Hotărârea Consiliului Gălăuțaș nr. 74 din 27.10.2022 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, art. 465 alin. (2), art. 
465 alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins :  
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin. (2)  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
…………. 

Art. 465 alin. (7): În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 
înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6)(Rangul localității IV-

coeficient de corecție zona A=1,10; Rangul localității V, coeficient de corecție zona A=1,05) : 
……………… 
 

 
1.3. La Capitolul III- IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN din anexa la 

Hotărârea Consiliului Gălăuțaș nr. 74/27.10.2022 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, art. 465 alin. (7^2) se 
abrogă. 

1.4. La CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE din anexa la Hotărârea Consiliului 
Gălăuțaș nr. 74 din 27.10.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum și a taxelor speciale, pe anul 2023, Art. 484- Taxe speciale, nr. crt.4 se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 
 

Art. 484- Taxe speciale 

Nr. 

crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local prin care s-au instituit 

aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR 
SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU 
INSTITUIT ACESTEA 

 
NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
- lei - 

4. 

Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26  din Legea 
nr. 101/2006, republicată 
HCL nr. 94/27.12.2022 privind 
aprobarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubrizare în 
comuna Gălăuțaș, județul Harghita 

Tariful și taxa de salubrizare 

1.Taxa de salubrizare pentru 
colectarea separată și transportul 
separat al deșeurilor menajere și 
al deșeurilor similar provenind din 
activități comerciale din industrie 
și instituții, inclusiv fracții 
colectate separat de la persoane 
fizice :  

 

6,50 lei / lună/ persoană 

+ TVA 

 

2.Tariful pentru colectarea 
separată și transportul separat al 
deșeurilor menajere și al 
deșeurilor similar provenind din 
activități comerciale din industrie 
și instituții, inclusiv fracții 
colectate separate de la persoane 
juridice:  

288,20 lei /tonă +TVA* 

  

 

 

 
ART.II. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi cu actele 
normative subsecvente în vigoare. 

ART.III. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023 și este aplicabilă 
în anul fiscal 2023. 

ART.IV. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita, prin aparatul de specialitate. 

ART. V.(1) Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al 
unității administrativ-teritoriale, Prefectului Județului Harghita, Primarului comunei Gălăuțaș, 
Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Impozite si Taxe, Urbanism, și va fi adusă 
la cunoștință publică, prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe 
pagina de internet www.primariagalautas.ro.  

(2) Prezenta hotărâre se publică și potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Gălăuțaș, la  27  decembrie 2022 
 
Președinte de ședință,            Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                         Secretarul general al comunei Gălăuțaș 
  ………………………             ………………………     
      Iosif KOVACS         Monica-Camelia MORAR 
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Consilieri locali în funcție 11 
Consilieri locali prezenți 11 
Nr. voturi ”pentru” 11 
Nr voturi ”împotrivă” 0 
Nr. voturi ”abținere” 0 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


