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                                                                     PROIECT 
                                                                           DE 
                                                               H O T Ă R Â R E       
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

                Analizând referatul de aprobare cu nr.4041 /05.10.2022  al primarului comunei ,prin
care propune stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2023; ș
               Văzând raportul de specialitate cu nr.4042/05.10.2022, raportul de avizare al comisiei
de  specialitate  a  consiliului  local  i  anun ul  cu  nr.4043/05.10.2022  privind  transparen aș ț ț
decizională ,
              Având în vedere prevederile:
                -   art.27  şi  30  din  Legea 273/2006   privind  finanţele publice locale , cu modificările
şi completările ulterioare;
                -   Titlul  IX - Impozite şi taxe locale din  Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal i Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015, aprobate prin Hotărâreaș
Guvernului nr.1/2016;
                -  art. 7 alin.(1) din Legea 52/2003 privind transparen a decizională în administra iaț ț
publică,republicată; 
             Ţinând seama de condiţiile locale specifice zonei  şi de necesităţile de creştere a
veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2023  în scopul asigurării finanţării cheltuielilor
publice locale ,
             În temeiul dispozi iilor art.87 alin.(3), art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c),ț
art.139  alin.(3)lit.c)  i  ale  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonan a  de  Urgen ă  a  Guvernuluiș ț ț
nr.57/2019 privind Codul administrativ,
             Consiliul local al comunei Chi laz întrunit în edin ă ......,cu ...ș ș ț  voturi „pentru”
                                   

                                                H O T Ă R Ă Ş T E:
            Art. 1–Se stabilesc impozitele şi taxele locale în comuna CHI LAZ , pentru anul 2023,Ș
după cum urmează:
                          a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în   Tabloul cuprinzând
impozitele si taxele locale  pentru anul 2023 , constituind ANEXELE  nr. I si II ,  care fac  parte
integrantă  din  prezenta hotărâre;
                          b) cota de impozit pe clădiri  prevăzută la art. 457  alin.(1) din Legea nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal  ,  pentru  clădirile   reziden iale  i  clădirileț ș  anexă ,  aflate  în
proprietatea  persoanelor  fizice, se calculează  prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%  asupra
valorii impozabile a  clădirii aflată în proprietatea contribuabilului . 



              c)  cota prevăzută la art 458  alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal-
pentru  clădiri nereziden ialeț   aflate în proprietatea  persoanelor fizice  se stabileşte la 0,5 % ,
asupra valorii care poate fi  :

         - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit  de un evaluator autorizat în
ultimii  5 ani anteriori anului   de referinţă ,
         - valoarea finală a lucrărilor de construc ii, în cazul  clădirilor noi, construite  în ultimiiț
5 ani anteriori anului  de referinţă ,
         -  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate în
cazul clădirilor  dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referin ă , ț

-  pentru  clădirile  nereziden iale  aflate  în  proprietatea  persoanelor  fizice  ,  utilizateț
pentru activită i din domeniul agricol , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea uneiț
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
         d) cota de impozit/taxa pe clădiri  prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea  227/2015
privind  Codul  fiscal  ,  pentru  clădirile  reziden iale  aflate  în  proprietatea  sau  de inute  deț ț
persoanele juridice se stabileste la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii .
         e) cota de impozit/taxa pe clădiri  prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea 227/2015
privind Codul  fiscal  ,  pentru clădirile  nereziden iale  aflate  în proprietatea  sau de inute deț ț
persoanele juridice se stabileste la  1,3% asupra valorii impozabile a clădirii . 
         f) cota prevăzută la art. 460 alin.(3) din Legea 227/2015 pentru clădirile nereziden ialeț
aflate  în  proprietatea   sau  de inute  de  persoanele  juridice  ,  utilizate  pentru  activită i  dinț ț
domeniul agricol , se stabile te la ș 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

              g) cota prevăzută la art. 460 alin.(8) din Legea 227/2015 privind Codul       fiscal , în
cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori
anului de referin ă  este de ț 5% .
              h) cota privind taxa pentru servicii de reclamă i publicitate  prevăzută la art. 477 alin.(5)ș
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal , se stabileşte la  3%  din valoarea serviciilor de reclamă
şi publicitate , cu exceptia TVA,
              i) cota privind impozitul pe spectacole prevăzută la art. 481  alin.(2) lit. a) din Legea
227/2015  privind Codul fiscal , se stabileste la 1% din suma încasată din  vânzarea biletelor de
intrare i a abonamentelor .ș
              j) cota privind impozitul pe spectacole prevazută la art. 481  alin.(2) lit. b) din Legea
227/2015  privind Codul fiscal , se stabileste la 4% din suma încasată din  vânzarea biletelor de
intrare i a abonamentelor . ș

        Art.2.–Bonificaţia prevăzută la art.  462 alin. (2), art.  467  alin.(2)  şi art. 472 alin. (2)   din
Legea  227/2015 privind Codul  fiscal  ,  se  stabileşte   pentru  contribuabilii  persoane fizice  iș
persoane juridice ,  după cum urmează:    

              a)   în  cazul impozitului pe clădiri , la  10 %;
              b)   în cazul impozitului pe teren , la  10 %;
              c)   în cazul impozitului pe mijloacele  de transport , la 10 %.

        Art.3.–(1) Cota adi ională prevăzută  la  art. 489 alin. (4) din Legea 227/2015 privind Codulț
fiscal pentru terenul agricol nelucrat  timp de 2 ani consecutiv ,  se stabileşte   la  200%, începând
cu al treilea  an ,  în conditiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.
                          (2)  Cota adi ională prevazută la  art. 489 alin.(5)  din Legea 227/2015 privindț
Codul fiscal pentru clădirile i terenurile neîngrijite , situate în întravilan se stabile te la ș ș 200% .
                           (3) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor i terenurilor neîngrijite dinș
intravilan se adoptă prin hotărâre a consilului local , conform elementelor de identificare potrivit
nomenclaturii stradale i au caracter individual . ș



        Art. 4-În cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu 50%.
        Art. 5-Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice si juridice , precum şi a impozitului/taxei pe teren , pentru
anul 2023 ,având în vedere mai multe considerente , de natură economică , socială, determinate
de necesită ile bugetului local , ț  se stabileşte  zonarea şi rangul localităţilor astfel :     
          RANGUL:   rangul  IV- centrul de comună - satul CHIŞLAZ;
          rangul  V-   satele  aparţinătoare  comunei:   Mişca ,  Pocluşa de Barcău  ,  Sărsig ,
Hăuceşti,Sânlazăr şi Chiraleu;
          ZONAREA:  ,având în vedere mai multe considerente , de natură economică , socială ,
determinate de necesită ile bugetului local , ț  se stabileşte zonarea astfel :
          ZONA A :   întreaga comună CHIȘLAZ  .
          Art. 6-a)  -  Scutirile si facilităţile fiscale şi procedurile de  acordare aplicabile  categoriilor
de persoane fizice  şi juridice  sunt cele prevăzute  la  art.  456 alin.(1) si alin.(4) - impozit/taxa
cladiri , art. 464 alin.(1) si alin.(4) - impozit/taxa pe teren ,art. 469 alin.(1) – impozit pe mijloace
de transport, art. 476 alin.(1) – taxe eliberare certificate , avize si autoriza ii  , art. 479 – taxaț
pentru servicii de raclamă i publicitate si taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate , art.ș
482  - spectacole organizate în scopuri umanitare    din Legea  227/2015 privind   Codul Fiscal . 
                        b)- se acordă scutire de la plata taxelor speciale instituite conform art. 484 din
Legea 227/2015 pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice :
                        1)veteranii de război , văduvele de razboi i văduvele nerecăsătorite ale veteranilorș
de razboi;
                        2)persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul Lege nr. 118/1990 , republicat ,
cu modificările si completările ulterioare ;
                        3)funda iile înfiin ate prin testament, constituite conform legii , cu scopul de aț ț
între ine  ,  dezvolta  i  ajuta  institutii  de cultură  na ională  ,  precum si de a  sustine actiuni  cuț ș ț
caracter umanitar , social si cultural ;
                       4)organiza iile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale înț
unitati  specializate care asigură găzduire ,  îngrijire socială i medicală , asisten ă , ocrotire  ,ș ț
activită i  de  recuperare  ,  reabilitare  si  reinser ie  socială  pentru  copii  ,  familie  ,  persoane  cuț ț
handicap , persoane vârstnice , precum i pentru alte persoane aflate în dificultate , în condi iileș ț
legii;
                       5)reprezentan ii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat i ai minorilorț ș
încadra i în gradul I  de invaliditate ;ț
                         c )- se acordă scutire de la plata  altor taxe locale instituite conform art. 486 din
Legea 227/2015 pentru următoarele persoane fizice sau juridice :
                        1)veteranii de razboi , văduvele de război i văduvele nerecăsătorite ale veteranilorș
de razboi;
                        2)persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul Lege nr. 118/1990 , republicat ,
cu modificările i completările ulterioare ;ș
                        3)funda iile înfiin ate prin testament, constituite conform legii,  cu scopul de aț ț
între ine  ,  dezvolta  i  ajuta  institu ii  de cultură  na ională  ,  precum si de a  sus ine ac iuni  cuț ș ț ț ț ț
caracter umanitar , social si cultural ;
                        4)organiza iile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale înț
unită i  specializate care asigură găzduire ,  îngrijire socială si medicală , asisten ă , ocrotire  ,ț ț
activită i  de  recuperare  ,  reabilitare  si  reinser ie  socială  pentru  copii  ,  familie  ,  persoane  cuț ț
handicap , persoane vârstnice , precum si pentru alte persoane aflate în dificultate , în condi iileț
legii.
                  Art.7-Anexele nr. I şi  II  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.       



                  Art.8-Prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin publicare pe paginaș ț
oficială de internet a comunei i afi aj la sediul Consiliului local i  se comunică:ș ș ș

-  Instituţiei Prefectului -Judeţul Bihor ;
-  Primarului comunei;
-  compartimentului impozite i taxe.ș

                  Art.9-Nivelurile impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezenta hotărâre se aplică
începând cu data  de 01 ianuarie 2023. 

                                                                           
                     Ini iator,ț
                      Primar,
          George Dorin Bezi   
                                                                                                  Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                       Secretar general,
                                                                                                            Ioan Tiriteu

Nr. ....  din .....2022.
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