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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 
2023, a căror stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita 

 
 
Potrivit principiului autonomiei locale financiare, stipulat la art. 16 alin. (1) si alin. 

(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, unitățile administrativ-teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, 
pe care autoritățile administrației publice locale le pot utiliza în exercitarea atribuțiilor 
lor, pe baza și în limitele prevăzute de lege. Autoritățile administrației publice locale au 
competența stabilirii nivelurilor impozitelor și taxelor locale, în condițiile legii. 

În conformitate cu art. 173 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean stabilește și 
aprobă impozite și taxe, în condițiile legii.  

Impozitele și taxele locale, ca surse de venit la bugetele județene sunt 
reglementate de Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Având în vedere: 
-  Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 
republicată; 

Hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale se adoptă anual, în 
termenul prevăzut de art. 491 din  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, “ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 
comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.  

 



Pentru indexarea taxelor locale aferente anului 2023 se va utiliza rata inflației de 
5,1%, conform Comunicatului de presă nr. 17/2022 al Institutului Național de Statistică. 

Subliniem faptul că, la stabilirea sumelor indexate s-a ținut seama de prevederile 
pct. 11, lit. n) din Capitolul I al Titlului IX din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, și anume: operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor 
locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, se va face prin reducere când fracţiunile în bani 
sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani 
sau mai mari. 

Pe baza celor de mai sus, propunem spre analiză și aprobare proiectul de 
Hotărâre privind indexarea taxelor județene aplicabile în anul fiscal 2023, a căror 
stabilire este de competența Consiliului Județean Harghita. 
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