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PROIECT  

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare intocmit de catre Primarul comunei Hidiselu de Sus, 

initiatorul proiectului de hotarare; 

      -  raportul de specialitate al Compartimentului Impunere si Executare Silita nr. 

_____/_________.2022;  

     - avizul comisiei de specialitate a consiliului local;  

Tinand cont de prevederile: 

            - art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și de cele ale titlului IX - Impozite si taxe 

locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 - Legii nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2022 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea 

unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale; 

- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

          - art. 40-41 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare; 

         - 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; 

        - titlului IX - Impozite si taxe locale al anexei la Hotararea Guvernului nr. 1/2016 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. c) si ale art. 

196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI HIDISELU DE SUS 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele si taxele locale, în sume fixe 

sau în cote procentuale, pentru anul 2023, potrivit anexei nr. 1.   

Art.2. Se aproba regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor 

speciale şi domeniile în care se pot institui acestea, potrivit anexei nr. 2. 

Art.3. Se aproba taxele speciale pentru eliberarea sau operarea unor documente 

de către Biroului Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Hidiselu de Sus, potrivit anexei nr. 3.  
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Art.4. Se aproba procedurile privind acordarea scutirilor, inlesnirilor sau 

facilitatilor, prevazute in anexa nr. 4. 

Art.5. - (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele 

de transport sunt creanțe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 

martie și 30 septembrie inclusiv.  

(2) Pentru neplata la termenele enunțate la alin. (1), contribuabilii datorează 

majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. 

Art.6. Bonificaţia acordata in cazul contribuabililor care platesc cu anticipatie 

impozitul/taxa, datorat/e pentru intregul an, pana la data de 31 martie 2022 inclusiv, se 

stabileste dupa cum urmeaza:   

a) 10% în cazul impozitului/taxei pe clădiri; 

b) 10%  în cazul impozitului/taxei pe teren; 

c) 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport. 

Art.7. Impozitul pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate 

bugetului local al comunei Hidiselu de Sus de către contribuabili, persoane fizice si 

juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de 

plată. 

Art.8. Se stabileste suma pentru cheltuielile cu executarea silita la 8 lei. 

Art.9. Taxele şi impozitele locale aprobate prin prezenta hotărâre vor constitui, 

conform prevederilor legale, venituri pentru anul 2023 la bugetul local al comunei 

Hidiselu de Sus. 

Art.10. Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.11. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul 

Financiar Contabil, Compartimentul Impunere si Executare Silita si Compartimentul 

Casierie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus. 

Art.12. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunica cu: 

a) Institutia Prefectului judetului Bihor; 

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus; 

c) Biroul Financiar Contabil; 

d) Compartimentul Impunere si Executare Silita; 

e) Compartimentul Casierie; 

f) Monitorul Oficial Local. 

 

 

 

           INITIATOR                          AVIZAT LEGALITATEA 

              PRIMAR                                                    p. SECRETAR 

           Adrian Petroi                                                 Emanuel Dringo 
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