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P r o i e c t  d e  h o t a r a r e  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

precum şi a taxelor speciale, 

pentru anul 2023 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

▪ Art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 
Constituția României, republicată; 

▪ art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

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

▪ art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

▪ art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si  completările ulterioare; 

▪ art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

▪  art. I pct. 117 din Ordonanța Guvernului nr. 16 din 15.07.2022, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 716/15.07.2022  

▪ Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

▪ art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 
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▪ Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, 
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și 
președintelui Institutul Național de Statistică nr. 37/2020; 

▪ Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 56/02.12.2009 
modificat prin HCL 29/13.05.2019 ; 

▪ Hotararea consiliului local nr. 19 din 22.04.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor 
locale pe baza ratei inflatiei aplicate din anul  2023 

▪ art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) dinLegea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

▪ art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată,cumodificările și 
completările ulterioare 

 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 şi completările ulterioare, 

referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la 

nivelul comunei Ulmi  este următoarea: 

a) Rangul IV – sat Ulmi  

b) Rangul V – sat Mosteni, Poenari, Ghionea, Trestieni, Icoana, Cascioarele si Draganeasca  

luând act de:  

a) Referat de aprobare al primarului  comunei Ulmi  nr.8485/16.11.2022 

b) Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei nr.8504/17.11.2022 

c) Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Ulmi   

luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la 

bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de 

resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2023 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 

precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

 În temeiul art.1 alin.(2), art.3 art.95 alin (2), art.96, art.98, art.105 alin(1) art. 

129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3), lit.c) 

și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ cu modificarile ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMI  adoptă prezenta 

      Hotarare  



              Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2023, se 

stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor 

locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după 

caz, de către Consiliul Local al Comunei Ulmi , este prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Încadrarea şi delimitarea pe zone în intravilan şi extravilan a teritoriului 

administrativ al comunei Ulmi , judeţul Giurgiu , în scopul stabilirii taxelor şi impozitelor 

locale, este după cum urmează: 

- Zona A satul Ulmi  
- Zona B satele Mosteni, Poenari, Ghionea, Trestieni, Icoana, Cascioarele si 

Draganeasca 

Art. 3. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, 

după cum urmează: 

▪ în cazul impozitului pe clădiri la 10%; 

▪ în cazul impozitului pe teren la 10%; 

▪ în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%. 

Art. 4. Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai 

mici de 40 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi 

neachitate de către debitori. 

Art. 6. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii 

persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în 

ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 

162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel: 

▪ pentru persoane fizice 3.457.206,70  lei; 

▪ pentru persoane juridice  355.336,36 lei.  

   Art. 7. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 şi este aplicabilă în anul fiscal 

2023. 

   Art.8. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Ulmi, prin aparatul său de specialitate.  

Art. 9. (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ulmi 

în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Ulmi și Prefectului Județului Giurgiu, 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului. 

 

 

Primarul comunei Ulmi              Avizeaza legalitate  

 Petre Nicolae       secretarul general al comunei  

Lazar Emilian 



ROMANIA 

JUDETUL  GIURGIU 

PRIMARUL COMUNEI ULMI  

Nr.8485/16.11.2022  

 
Referat de aprobare  

Impozitele şi taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale şi sunt reglementate de art. 

454 din Legea nr.227/2015 –Partea a III-a privind Codul fiscal.                 

  În categoria impozitelor şi taxelor locale se includ: impozitul/taxa pe  clădiri, impozitul/taxa 

pe teren , impozitul pe mijloacele de transport, taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizaţiilor, taxa pentru mijloacele de reclama şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, 

alte taxe locale.  

Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile 

publice a căror finanţare se asigură din bugetele locale conform legii.  

Conform art. 490 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, autorităţile administraţiei 

publice locale şi organele speciale ale acestora, după caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul 

şi colectarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi pentru aplicarea amenzilor şi majorărilor aferente.  

Competenţa consiliilor locale se materializează în:  

- stabilirea de cote adiţionale  la  impozitele şi taxele locale prevăzute în lege, de  până la 50% 

conform art. 489 alin (2)  din Codul fiscal, cu excepţia celor prevăzute la art. 494 alin.10 lit. b) şi c) cu 

privire la taxele judiciare şi extrajudiciare de timbru; Cotele adiţionale vor fi stabilite în funcţie de 

următoarele criterii: economice, sociale, geografice precum şi de necesităţile bugetului local; 

- majorarea  impozitului pe terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, cu până la 

500%, începând cu al treilea an, şi a impozitului pe clădiri respectiv impozitul pe teren cu până la 

500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan; 

- stabilirea cotelor impozitelor şi taxelor locale când acestea se determină pe bază de cotă 

procentuală, iar prin codul fiscal se stabilesc limite minime şi maxime;  

- stabilirea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, când acestea sunt prevăzute în sumă fixă 

şi se stabilesc limite minime şi maxime;  

-  posibilitatea stabilirii bonificaţiei de pană la 10%, conform art. 462 alin. (2), art. 467 alin. 

(2), art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, când impozitele pe clădiri , teren, auto datorate pe întregul an de 

contribuabili se achită integral până la data de 31 martie, inclusiv;  

-  instituirea impozitului pe spectacole, conform art. 480 din Codul fiscal;  

-  adoptarea taxelor speciale conform art. 484 din Codul fiscal şi ,,alte taxe locale” conform 

art. 486 din Codul fiscal; 

- delimitarea zonelor în intravilan şi extravilan. 

Avand in vedere cele de mai sus propun mentinerea taxelor si impozitelor locale la nivelul anului 

2022 la care se adauga cota rata inflatie aprobata prin Hotararea Consiliului local al Comunei Ulmi  

nr. 19 din 22.04.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pe baza ratei inflatiei 

aplicate pentru  anul  2023 Tanand cont de cele prezentate initiez proiectul de hatarare cu 

urmatoarea titulatura 

” Proiect de hotarareprivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 

pentru anul 2023” 

 

Proiectul va fi supus dezbaterii si aprobarii Consiliului local al comunei Ulmi  

 

Primar 

Petre Nicolae 
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Nr. 8507/17.11.2022 

     

 

 

                   ANUNT 

  

 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 

privind transparenta decizională în administratia publică, se publică 

următorul proiect de hotărâre, în vederea cunoasterii acestuia de către 

locuitorii comunei Ulmi  

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2023 
Proiectul de hotarare va fi supus dezbaterii in sedinta ordinara din luna 

decembrie 

Persoanele interesate pot face propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 

proiectul de act normativ supus dezbaterii publice la sediul Primăriei comunei 

Ulmi, serviciul contabilitate în termen de 15 zile calendaristice de la afisarea 

prezentului proiect de hotărâre. 

 

          

       Data afisării: 17.11.2022 

          

       

 

 

           Secretar general al comunei , 

        Lazar Emilian 
 

mailto:primariaulmi.2007@yahoo.com


 
 
 
 
 

 

  

 


