
ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂREA NR.13  

din 18 aprilie 2022 

 

privind: indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale  

care constau într-o anumită sumă în lei  

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei  

precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite  

conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare 
 

Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primar comuna Oancea, județul Galați;  

Numărul și data depunerii proiectului : 806/16.03.2022  

 

          Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului 

Județul Galați nr.463/2020, întrunit in ședința ordinară din 18.04.2022;  
 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului Primarul comunei Galați, Chiriloaie 

Victor nr.800/16.03.2022;  

 Raportul de specialitate nr.799/16.03.2022 al compartimentului financiar 

contabil – impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei 

Oancea; 

 Avizul comisiei de specialitate nr.1 pentru activitate economica-financiară, 

activități social culturale, culte, juridică și de disciplină; 

 Avizul comisiei de specialitate nr.2 amenajarea teritoriului și urbanism, 

protecția mediului și turism, ordine publică, situații de urgență și servicii publice. 

 

Potrivit prevederilor:  

- art.16 alin (2) şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - art.457 la.(1), art.460 al.(1), art.462 al.(2), art.467 (2), art.470 al.(3 și 4), 

art.472 al.(2), art.477 al.(5), art.481 al.(2) lit.(a și b) și art.489 al.(4 și 5) Titlul IX – 

Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;  



- dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor; 

- art. 129 alin (1), (2) lit. b), alin (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c), art.154 

alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a) art.197 alin.(1) și art. 243 alin (1) lit. a) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările aprobate,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E :  

 Art.1. (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale începând cu anul 2023, după 

cum urmează:  

a) nivelurile în sume fixe, indexate cu rata inflației pe anul 2021 de 5,1%, sunt 

prevăzute în tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2023, 

constituind anexa nr.1 la prezenta hotărâre.  

b) impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice: 

- în cazul clădirilor rezidențiale si a clădirilor-anexă, cota prevăzută la art.457 

alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare se stabilește la 0,09%; 

c) impozitul/taxa pe clădiri datorat/(ă) de contribuabilii persoane juridice:  

- pentru clădirile rezidențiale, cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește 

la 0,2%;  

d) impozitul pe teren - majorarea prevăzută la art.489 alin. (4) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se stabilește la 500%, începând cu 

al treilea an;  

e) impozitul pe clădiri și impozitul pe teren pentru clădirile și terenurile 

neîngrijite, situate în intravilan - majorarea prevăzută la art.489 alin. (5) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se 

stabilește la 500%. Clădirile și terenurile care intră sub incidența art.489 alin. (5) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se 

stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit 

nomenclaturii stradale. Hotărârile consiliului local astfel stabilite au caracter 

individual.  

f) impozitul pe mijloacele de transport - reducerea prevăzută la art.470 alin.3 

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

se stabilește la 50 %;  

g) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate:  



- cota prevăzută la art. 477 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 3 %; 

 h) impozitul pe spectacole - cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit. a) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se 

stabilește la 2%;  

- cota prevăzută la art. 481 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se stabilește la 5%; 

Art.2. – Bonificația prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 

alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare se acordă contribuabililor persoane fizice și persoane juridice, după cum 

urmează:  

1. Pentru contribuabilii persoane fizice:  

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

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

c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport: 10 %.  

2. Pentru contribuabilii persoane juridice: 

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

b) în cazul impozitului pe mijlocul de transport: 10 %; 

Art.4. Se stabilesc scutiri: 

- pentru clădiri conform art.456 al.(2) lit.k) ”clădirile care, prin natura lor, 

fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și care sunt 

utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt 

folosite pentru alte activități economice”; 

- pentru teren intravilan conform art.464 al.(2) lit.J) terenurile aflate în 

proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim 

brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social; 

și alin.(3) ”Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită 

conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 

care persoana depune documentele justificative.” 

Art.5. (1) Taxele speciale, cu excepția taxelor pentru eliberarea unor 

documente în regim de urgență, taxei pentru desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale 

administrativa se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv.  

(2) Taxele speciale, datorate aceluiași buget local de către contribuabilii 

persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul 

termen de plată.  

Art.6. Sumele prevăzute în tabelul anexă , Impozitul pe mijloacele de transport 

- art. 470 alin. (5)  se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în 



vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul 

Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul 

de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în 

Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 

anumitor infrastructuri se comunică pe 5 site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor 

Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației.  

Art.7 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi 

anterioare contrare își încetează aplicabilitatea.  

Art.8 Oriunde se face trimitere în actele normative emise de catre autoritățile 

publice locale la Legea nr.189/1998 privind finanțele publice locale și la O.U.G. 

45/2003 privind finanțele publice locale, se consideră a fi făcute la Legea 

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

ulterioare. 

Art.9 Primarul comunei Oancea se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri.  

Art.10 Secretarul general al UAT Oancea va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Președinte de ședință 

                                                                                (SEMNAT) 

LAZAR Mărina       

                               

 

   Contrasemnează  pentru legalitate,     

                                                                         Secretar general al  comunei Oancea,    

 

DAUD Elena 

(SEMNAT) 

 

 

 
 

 

Oancea – 18.04.2022 

 

 

 

 
 

Total consilieri ce compun Consiliul local –  10   consilieri 

Total consilieri prezenţi la şedinţă –  consilieri   

 Au votat: 8 ”pentru”, 1 ”impotriva” , 1 ”abţineri” .  

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

PRIMARIA 

 
 

                                                                                                              Anexa nr.1 la                                                                                                 

Hotararea nr.13 din 18 aprilie 2022  

                                               

T A B E L 

 

CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE 

LOCALE, ALTE TAXA ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE 

APLICABILE INCEPAND CU ANUL FISCAL 2023. 

 

I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale 
            

            CAPITOLUL  II  - IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

VALORILE  IMPOZABILE 

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri 

in cazul persoanelor fizice/juridice Art.457 alin.2 

 

 

 

                          Tipul cladirii 

Valoarea impozabila –  lei/mp 

Cu instalatii de 

apa,canalizare, 

electrice, si 

incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii de 

apa, canalizare, 

electricitate sau 

incalzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 

din caramida arsa sau orice alte materiale rezultate in 

urma unui tratament termicsi/sau chimic 

 

1187 

 

712 

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, piatra naturala, din 

caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic si sau chimic 

 

356 

 

238 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 

exteriori din caramida arsa sau orice alte materiale 

rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic. 

 

238 

 

207 

D. Cladire anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra 

naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice 

alte materiale nesupuse tratamentului termic si/sau chimic. 

 

149 

 

88 

E. In cazul contribuabilului care detine laa aceeasi adresa 

incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau mansarda, 

utilizate ca locuita, in oricare dintre tipurile de cladiri 

prevazute la lit. A – D. 

75 % din suma care 

s-ar aplica cladirii 

75 % din suma care 

s-ar aplica cladirii 

F. . In cazul contribuabilului care detine laa aceeasi adresa 

incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau mansarda, 

utilizate in alte scopuri de cat cel de locuinta , in oricare 

dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D. 

50 % din suma care 

s-ar aplica cladirii 

50 % din suma care 

s-ar aplica cladirii 

 



 

CAPITOLUL  III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii Art.465 alin.2 

Zona in cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei, pe rang de localitate 

- lei/ha - 

IV  * V    ** 

 

A 1482 1187 

B 1187 851 

 *satul Oancea se incadreaza in rangul IV 

 ** satul Slobozia Oancea se incadreaza in rangu V 

 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ORICE ALTA 

CATEGORIE DE   FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 

Art.465. alin.4                                                                                                              - lei/ha - 

Nr.crt  Categoria de folosinta Zona  A Zona B 

1 Teren arabil 34 25 

2 Pasune  25 23 

3 Faneata  25 23 

4 Vie  55 41 

5 Livada  63 55 

6 Padure sau alt teren forestier 34 25 

7 Teren cu ape 18 16 

 

 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

Art. 465 alin.7                                                                                                                       - lei/ha - 

Nr.crt Categoria de folosinta             Impozit (lei)* 

1 Teren cu constructii 37 

2  Teren arabil  59 

3  Pasune si faneata 32 

4  Vie pe rod 65 

5  Livada pe rod 65 

6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 19 

7 Teren cu amenajari piscicole 40 

8 Teren cu apa altul decat cel cu amenajari piscicole 6 

* terenurile aflate in extravilan se incadreaza in zona  A si B 

 

                      CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art.470  alin.2 

           

               Mijloace de transport cu tractiune mecanica        

 lei/ 200 cm3  sau fractiune 

din aceasta 
 

1.  Motociclete, tricicluri, cvaditricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 

8 

2. Motociclete, tricicluri, cvaditricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 

11 

3. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1.601cm³ si 2.000 cm3. 

Inclusiv 

22 



4. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 

inclusiv 

85 

5. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 

inclusiv 

163 

6. Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm3 344 

7. Autobuze, autocare,microbuze 28 

8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone 

36 

 

9. Tractoare inmatriculate 22 

                         Vehicule inregistrate      lei /200 cmc 

1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc 4 

2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc 6 

3. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 165 lei/an 

 

Art. 470 alin.5 

 

 

 

Numărul de axe și greutatea 

brută 

încărcată maximă admisă 

 

Impozitul  

(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie 

pentru axele motoare 

două axe 

Masa de cel puțin 12 tone, 

dar mai mică de 13 tone 
0 171 

Masa de cel puțin 13 tone, 

dar mai mică de 14 tone 
171 472 

Masa de cel puțin 14 tone, 

dar mai mică de 15 tone 
472 664 

Masa de cel puțin 15 tone, 

dar mai mică de 18 tone 
664 1504 

Masa de cel puțin 18 tone 664 1504 

 

Masa totala maxima autorizata/ remorci 

Art.470  alin.7 

 

Impozit  (lei) 

a. pana la 1 tona inclusiv 11 

b. peste 1 tona , dar nu mai mult de 3 tone 40 

c. peste 3 tone, dar numai mult de 5 tone 61 

d. peste 5 tone 77 

 

Art.470.alin.8                                                     Mijloace de transport pe apa 

                                                                                  

1. luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal 25 

2. barci fara motor folosite in alte scopuri 66 

3. barci cu motor 249 

 

 



 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  

AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 

Art.474 alin.(1) 

1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - lei - 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism  

a) pana la 150 mp inclusiv 6 

b) intre 151 si 250 mp inclusiv 7 

c) intre 251 si 500 mp inclusiv 9 

d) intre 501 si 750 mp inclusiv 12 

e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv 14 

f) peste 1.000 mp 14 + 0,005 lei/mp pentru 

ce dapaseste 1000 mp 

Art.474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de 

catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar 

sau structurile de specialitate din cadrul Consiliului judetean. 

 

15 lei 

Art.474 alin.5 Taxa de eliberare a autorizatiilor de construire pentru 

cladiri folosite ca locuinta si anexe la locuinta 

0,5 % din valoarea 

autorizata a lucrarii 

Art.474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 

excavari. 

15 lei/mp 

Art.474 alin.(14) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire 

pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si 

in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corturilor si a 

panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor  

 

 

8 lei/mp 

 

Art. 476 alin.(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind 

lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, 

canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune 

prin cablu 

 

 

13 lei/racord 

Art.474 alin.(16) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 

stradala si adresa 

9 lei 

     

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR  

PENTRU DESFASURAREA UNOR ACTIVITATI 

 

Art.475 alin.1 – Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare 

de functionare 

 

20 lei 

Art.475 alin.2 – Taxa pentru eliberarea atestat de producator, 

carnet de comercializare 

 

80 lei 

Art.475 alin.3 – Taxa pentru eliberare/vizare anuala a 

autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie 

publica: 

 

- pentru suprafata de pana la 500 mp inclusive 4.000 lei 

- pentru suprafata mai mare de 500 mp 8.000 lei 

Art.477 alin. 5 – Cota taxei pentru servicii de reclamă si 

publicitate  

3 % la valoarea serviciilor 

              TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

Art.478 alin.2 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 

deruleaza o activitate economica 

 

32 



b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj 

pentru reclama si publicitate 

 

23 

 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art.481 alin.2 

a) spectacole artistice sau activitati stabilite prin lege 2 % din suma incasata din bilete 

sau abonamente 

b) alte manifestari artistice 5 % din suma incasata din bilete 

sau abonamente 

                                   

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

Art.486 

4. taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 

administrativa 

500 lei 

5. Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 

alte asemenea planuri 

32 lei 

 

 

CAPITOLUL XI – SANCTIUNI 

Art.493 alin.(3, 4  și 5) 

– Contraventia prevazuta la alin.2 lit.(a) se sanctioneaza cu amenda de 200 lei  iar cea de la lit.(b)cu 

amenda de 500 lei  -  pentru persoane fizice . 

 – Incalcarea normelor tehnice privind tipizarea,inregistrarea,vizarea,evidenta si gestionarea, dupa 

caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza 

cu amenda de 1000 lei. 

 – Contraventia prevazuta la alin.2 lit.(a) se sanctioneaza cu amenda de 600 lei iar cea de la lit.(b) cu 

amenda de 1500 lei – pentru persoane juridice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

P R I M A R 

 
COMPARTIMENTUL 

FINANCIAR-CONTABIL 

IMPOZITE ȘI TAXE 

 

Nr.799 din 16.03.2022      

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 

 privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale  

care constau într-o anumită sumă în lei  

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei  

precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite  

conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit art.491, alin (1), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare este stipulat că: ,, 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 

și Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”. 

 Conform art. 491 alin (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare ,, Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă 

prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor... ,,  

De asemenea, conform art. 491 alin. (11) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este stabilit că: „Prin excepţie de la 

prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) 

se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene 

şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele 

grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului 

Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.”  



Conform art. 491 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare este prevăzut că: ,,Dacă hotărârea consiliului 

local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 

exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se 

aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, 

nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. 

(1).” 

Dispozițiile art. 493 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, condiționează autoritățile publice locale în 

felul următor: ”limitele amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) ale art. 493 se 

actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art.491 

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

ulterioare.”  

Rata inflației comunicată atât pe site-ul Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administrației cât și pe site-ul Ministerului Finanțelor 

pentru anul 2021 constituie 5,1 %. 

 Astfel se indexează cu rata inflației de 5,1 % impozitele şi taxele locale care 

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

în lei, începând cu data de 1 ianuarie 2023, precum și actualizarea cu rata inflației de 

5,1 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la 

art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei 

euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în 

Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE 

de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.  

Precizăm că la sfârșitul anului se va iniția un nou proiect de hotărâre prin care 

se vor stabili impozite și taxe locale (cuantum, modalitate de calcul, facilități), 

urmând ca la stabilirea cuantumului acestora să se țină seama de prezenta indexare. 

De asemenea reamintim, că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata 

inflației este o obligație legală a autorității deliberative. 

Competență aprobării prezentului proiect de hotărâre aparține Consiliului local, 

în temeiul prevederilor art. 87, art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (14), ale 

art. 139 și ale art.196, alin. (1), lit. a) din Ordonanță de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Față de cele prezentate mai sus, vă supunem spre analiză proiectul de hotărâre 

în forma inițială, ca fiind legal şi oportun.  

                      

     Consilier asistent,    (SEMNAT) 

                                                                 Zinaida RAILEANU 



ROMÂNIA  

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

PRIMĂRIA 

 

Nr.800 din 16.03.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind indexarea cu rata inflației  

a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei  

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei  

precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite  

conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare și în conformitate cu principiul autonomiei 

locale, care corespunde Cartei Europene a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea 199/1997, stabilirea și 

aprobarea impozitelor și taxelor locale intră în competența Consiliului Local conform 

prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codului Administrativ, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Referitor la indexarea impozitelor și taxelor locale, art. 491, alin.(1) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

precizează că: ”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 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru 

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor 

Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.”  

Totodată, potrivit art.491, alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare este stipulat că: „Dacă hotărârea 

consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 

exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se 

aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, 

nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. 

(1).”  



În contextul actual, de situație economică dificilă, nu se impune majorarea 

taxelor și impozitelor locale, dar având în vedere creșterea prețurilor la bunuri și 

servicii, pentru asigurarea unui buget care să permită un serviciu public la nivelul 

așteptărilor este necesar a se indexa nivelul taxelor și impozitelor locale cu rata 

inflației, conform prevederilor legale în vigoare.  

Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2023 se va utiliza 

rata inflației de 5.1% comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice prin adresa Institutului Național de Statistică. 

În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul 

fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi taxe 

locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (2) si art. 27 

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

completările ulterioare, ale art.7, al.(4) si al.(13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizionala in administrația publica, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare;  

În temeiul dispozițiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), 

art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)- 

(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun 

Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5.1%  

 

PRIMAR,   

                       (SEMNAT) 

 

Victor CHIRILOAIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL  

 
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 

 pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, culte, 

 juridică și de disciplină  

 

AVIZUL 
Nr.1 din 18 aprilie 2022 pentru Proiectul de HCL nr. 1/18.04.2022  

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care  

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

precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite  

conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului Primarul comunei Galați, Chiriloaie Victor 

nr.800/16.03.2022;  

 Raportul de specialitate nr.799/16.03.2022 al compartimentului financiar 

contabil – impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei 

Oancea; 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

respective al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi 

funcționare a consiliului local, 

Comisia pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, culte, 

juridică și de disciplină  adoptă următorul AVIZ.  

Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 1 / 18.04.2022 

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită 

sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum şi actualizarea 

limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, fără amendamente. 

Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 

recomandat, secretarului general al comunei Oancea. 
 

Votat: 4”pentru”; 0”împotrivă”; 0 ”abținut” 

 

Președintele Comisiei ... (SEMNAT) 

Secretarul Comisiei           (SEMNAT) 
                                                                        

Membrii                          (SEMNAT) 

 

 

 



ROMÂNIA   

JUDEȚUL GALAȚI 

COMUNA OANCEA 

CONSILIUL LOCAL  

 
COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 

 Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine publică, situații de 

urgență și servicii publice 

 

AVIZUL 
Nr.1 din 18 aprilie 2022 pentru Proiectul de HCL nr. 1/18.04.2022  

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care  

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

precum şi actualizarea limitelor amenzilor stabilite  

conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare 

 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al inițiatorului Primarul comunei Galați, Chiriloaie Victor 

nr.800/16.03.2022;  

 Raportul de specialitate nr.799/16.03.2022 al compartimentului financiar 

contabil – impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei 

Oancea; 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanță de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

respective al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare şi 

funcționare a consiliului local, 

Comisia Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, ordine 

publică, situații de urgență și servicii publice adoptă următorul AVIZ.  

 

Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr. 1 / 18.04.2022 

privind privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o 

anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei precum şi 

actualizarea limitelor amenzilor stabilite conform Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, fără amendamente. 

Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul 

recomandat, secretarului general al comunei Oancea. 
 

Votat: 5”pentru”; 0”împotrivă”; 0 ”abținut” 

 

Președintele Comisiei ... (SEMNAT) 

Secretarul Comisiei           (SEMNAT) 
                                                                        

Membrii                          (SEMNAT) 

 


