
JUDETUL BRAgOV
CONSILIUL LOCAL HOMOROD

PRolEcT HoTARARE /P. lo4
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor'speciale, pentru anul

fiscal 2023

Consiliul local al comunei Homorod judelul Bragov, intrunit in gedinta ordinare ,

AnalizAnd:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Homorod cu privire la stabilirea

impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2023;
- raportul compartimentului Taxe si lmpozite se propune aprobarea impozitelor si

taxelor locale si a taxelor special pentru anul 2023;
- prevederile aft. 457, art.458, art.459,art.460, ar1.462,ar1.464, art.465, ar1.467,

art.468, ar1.47o, ar1.471, ar1.472, ar1.474, ar1.475, ar1.478, arL4B4, art.486, art.491 ,

art.493 din Legea 22712015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- prevederile art. 5 alin (1) lit a), art. 16 alin (2), arl. 20 alin (1), lit b), art. 27 si ale
art. 30 din Legea privind finantele publice locale nr.27312006, cu modificarile si
comoletarile ulterioare:

- Comunicatul Institutului Nalional de Statistici , publicat pe site-ul oficial al
Ministerulul Finantelor Publice 9i Ministerului Dezvoltdrii Regionale si Administratiei
Publice,cu privire la rata inflaliei pe anul 2O23,care este de 5.1%. HCL
50109.06.2022 pdvind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal
2023

- Legea nr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit."b" si alin.(4) lit."c" din OUG 5712019 privind
Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

ln temeiul art.139 alin.(1) si (3) lit."c" din OUG 5712019 privind Codul
administrativ cu modificarile si comoletarile ulterioare:

Consiliulu Local Homorod

ART.1. (1) Se aprobd cuantumul impozitelor locale pe cladiri pentru anul 2023
conform anexei nr.1 ;

(2) Se aproba cota de impozitare pe cladiri conform anexei nr.1B;
(3) La stabilirea impozitelor se va tine seama de rangul localitatilor si

incadrarea dadirilor pe zone asa cum sunt prevazute in anexele la prezenta hotarare.
(4) Pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an,

pflra la data de 31 martie 2023, contribuabililor li se acorda o bonificatie de 10o/o,

orftrm dL4e.e) din Codul Fiscal.
(5) Impozitul pe clddiri datorat de persoanele fizice 9i juridice se pldtegte

zrrd in dorE rate egale. respectiv pdni la 31 martie 2023 si 30 septembrie 2023. ln
cart in ae nabarea impozitului este de pdni la 50 lei inclusiv, acesta se plategte pane
b prind brrnen de platd,



.. (6) Pentru cladirile proprietatea publica sau privata a statului sau a comunei
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz persoanelor
juridice , altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
folosinta dupa caz, in conditiile similare impozitului pe cladiri.

ART.2, (1) Se aprobd cuantumul impozitelor locale pentru anul 2023 pentru terenuri
conform anexei nr.2;

(2) Pentru plata anticipatd pe intregul an de cdtre contribuabili p6nd la data de
31 martie 2022, se acordd o bonificatie de 10% conf.art.467 din Codul Fiscal.

(3) lmpozitul pe terenuri datorat de persoanele fizice 9i juridice se pldtegte
anual in doui rate egale, respectiv pAnd la 31 martie 2023 si 30 septembrie 2023.

(4) Pentru terenurile proprietatea publica sau privata a statului sau a comunei
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren,
care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau folosinta dupa caz, in conditiile similare impozitului pe impozitului pe

ART.3. (1) Se aproba cuantumul impozitului pe mijloacele de transport conform anexei
nr.3;

(2) lmpozitul datorat pe mijloacele de transport se pldtegte anual in doud rate
egale: 31.03.2023 si 30.09.2023.

(3) Pentru plata anticipate pe intregul an de cdtre contribuabili pAni la data de
31 martie 2023, se acordd o bonificatie de 10% conf .ar1.472 din Codul Fiscal.

ART.4. Se aproba cuantumul taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor,
autorizatiilor conform anexei nr.4;

ART.S. Se aproba cuantumul taxelor extrajudiciare de timbru conform anexei nr.5,

ART.6. Se acorda facilitati fiscale anumitor categorii de persoane in conformitate cu
prevederile art.456 alin.1-4, art.464 alin.(1), art.469 alin.(1) , art. 476 din Legea
ff.22712015 privind Codul Fiscal . actualizat.

ART.7. In conformitate cu prevederile art.493 din Codul fiscal, se aproba cuantumul
contraventiilor in cazul nerespectarii prevederilor titlului lX din Codul fiscal, conf. anexei
nr. 6.

ART.8. Anexele nr.1, 1B, 2,3,4,5 si 6 fac parte integranta din prezenta Hotarare.
ART.9. Compartimentul Financiar-Contabil, in functie de impozitele si taxele aprobate

va face o estimare a veniturilor proprii pe anul 2023 la aceste capitole care va constitui
baza fundamentirii bugetului local pe anul2023.

ART.I0. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul
comunei Homorod prin Compartimentul de lmpozite si Taxe.
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Secretar general al comunei
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