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     In temeiul prevederilor art.136 , alin.(1) , Sectiunea a 4-a , Cap.III , titlul V , Partea a 
III-a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, imi exprim initiativa de promovare a unui proiect 
de hotarare,cu urmatorul obiectiv:  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 
in Comuna Crivat , in sustinerea caruia formulez urmatorul :  
  
 

REFERAT DE APROBARE 
 
     Supun atentiei membrilor Consiliului Local , necesitatea stabilirii impozitelor si 
taxelor locale pentru anul 2022 in Comuna Crivat. 
 
     Consiliul local are competenta , in baza prevederilor Sectiunii I, art.125 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019  privind Codul administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, sa stabileasca urmatoarele : 
  
- cote aditionale la impozitele si taxele locale,cand acestea se determina pe baza 

de cota procentuala,prin lege fiind stabilite limitele minime si maxime; 
- cuantumul impozitelor si taxelor locale prevazute in suma fixa; - alte taxe 

locale tinand cont de prevederile Titlului IX din Codul Fiscal; - nivelul 
bonificatiei de pana la 10% conform prevederilor art.462, alin.(2), 
art.467,alin.(2) si art.472,alin.(2) din Codul fiscal ;   
 

-  majorarea impozitelor si taxelor locale cu pana la 50 % ,conform art.489 din 
Codul fiscal; - procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de 
persoane fizice si juridice prevazute de Codul fiscal. 

   



    Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale,la propunerea autoritatii 
executive,poate stabilii,in baza prevederilor art.489 din Legea nr.227/2015,cote 
aditionale la impozitele si taxele locale prevazute din Titlul IX,in functie de 
urmatoarele criterii : economice,sociale,geografice,precum si de necesitatile 
bugetare locale,cu exceptia taxelor prevazute la art.494,alin.(10),lit.b) si c).Cotele 
aditionale stabilite nu pot fi mai mari de 50 % fata de nivelurile maxime stabilite 
de Codul fiscal.  
  
   Precizez ca in conformitate cu prevederile art.484 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal,domeniile in care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru 
serviciile publice locale,precum si cuantumul acestora se stabilesc in conformitate 
cu prevederile Legii nr.273/2006privind finantele publice locale. 
  
    Totodata , mentionez ca  potrivit art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale , pentru functionarea unor servicii publice locale,create in interesul 
persoanelor fizice si juridice,consiliile locale aproba taxe speciale,al caror cuantum 
se stabileste anual. 
   
     In baza celor expuse mai sus,am elaborat prezentul proiect de hotarare pe 
care,impreuna cu intreaga documentatie , il supun studiului si votului 
dumneavoastra. 
   
 
  

Initiator proiect, 
  

Primar,  
 

Catana Ion 
 
 
 
  
 


