
 

    

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  CARAŞ - SEVERIN 

 COMUNA  VERMEŞ 

 CONSILIUL LOCAL 
   

                                                                 

                                                                                                                     

                                                                              

                                             PROIECT DE HOTĂRÂRE  
         privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor speciale pentru anul 2023. 

 

 

         Consiliul local al comunei Vermeş întrunit în şedinţa extraordinară de lucru, 

         Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei, iniţiatorul proiectului, 

         Având în vedere prevederile : 

    - art. 56, art. 120, alin (1), art. 121, alin (1) şi (2) şi art. 139, alin (2) din Constituţia României, 

republicată, 

    - art. 9, pct. 3 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si 

ratificata prin Legea nr. 199/1997, 

    - art. 5 alin. (1) lit.  a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) si art. 30 din Legea nr. 273/2006 - privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,  

    - art. 1, art. 2, art. 453 şi următoarele şi art. 491, precum şi cele ale Titlului IX din Legea nr. 227/2015 

- privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- art. 129 alin. (2) lit.  b), alin. (4), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind 

Codul administrartiv,  

    - Legii nr. 117/1999 – privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare  

    - O.G. nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,  

    - Legii nr. 544/2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public, 

    - art. 7 din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată,  

    - art. 1, alin. (4), lit. l), art. 8, alin. (3), lit. j), art. 43, alin. (7) şi art. 44, alin. (2), lit. d) din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare,     

    - art. 5, alin. (2), lit. k), art. 26, alin. (1), lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea serviciului 

de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată,     

    - potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Administraţiei din 

care rezultă că rata inflaţiei pe anul 2021 a fost de 5,1 %, iar Consiile locale au obligaţia indexării 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 cu acest procent. 

    - Comunicatul de presă nr. 17/2022 al Institutului Naţional de Statistică, conform căruia rata inflaţiei 

pe anul 2021 este de 5,1%, 

         Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Vermeş şi 

raportul compartimentului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate, 

         Luând în considerare prevederile H.C.L. nr. 38/2012 – privind aprobarea Planului Urbanistic 

General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Vermeş, H.C.L. nr. 30/2022 - privind aprobarea 

iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Vermeș precum şi 

a prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General în vigoare, până la intrarea în 

vigoare a noului Plan Urbanistic General.precum şi prevederile H.C.L. nr. 2/2003 – privind delimitarea 

zonelor din intravilanul localităţilor, respectiv H.C.L. nr. 15/2006 – privind zonarea terenurilor situate în 

extravilanul localităţilor unităţii administrativ teritoriale, 

         Văzând H.C.L. nr. 31/2021 - privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi a taxelor speciale 

pentru anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare,  

         Ţinând seama de necesităţile de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2022 

în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale pe de o parte, precum şi condiţiile locale 

specifice zonei, pe de altă parte, 

         În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. c) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrartiv, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

                                                               H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



 

 

 

 

         Art. 1. (1) – Impozitele şi taxele locale pentru anul 2022, se actualizează, se ajustează, după caz, şi 

se indexează cu rata inflaţiei în procent de 5,1 %, la nivelul comunei Vermeş faţă de nivelul acestora  

stabilit pentru anul 2022, potrivit H.C.L. nr. 31/2021 - privind stabilirea impozitelor, taxelor locale şi a 

taxelor speciale pentru anul 2022, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 

b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 

c) impozitul pe mijloacele de transport; 

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 

f) impozitul pe spectacole; 

g) taxele speciale; 

h) alte taxe locale; 

i) taxele extrajudiciare de timbru; 

                 (2) Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei în procent de 5,1% a nivelurilor stabilite în sume fixe 

pentru valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2023, procent care reprezintă rata inflaţiei pe anul 

2021, potrivit art. 491, alin. (1) din Codul fiscal, astfel cum este publicată pe pagina web a M.D.L.P.A. şi 

sunt cuprinse în Anexa nr. 1, la prezenta Hotărâre a Consiliului Local al comunei Vermeş, făcând parte 

integrantă din aceasta. 

         Art. 2. – Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2023, a impozitului pe clădiri, 

terenuri, a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întreg anul 2023 de către contribuabili 

se acordă o bonificaţie de 10 %. 

         Art. 3. – Se stabileşte taxa de salubritate la valoarea de 6,5 lei /lună/persoană pentru anul 2023, din 

care : 5 lei /lună /persoană, taxă încasată de la contribuabili şi 1,5 lei /lună /persoană, subvenţie pentru un 

număr de 1252 persoane în anul 2023.     

         Art. 4. – Se stabileşte taxa de salubritate pentru instituţiile publice (exceptând bisericile, lăcaşele 

de cult şi casele de rugăciune), persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, inteprinderile 

individuale şi inteprinderi familiale la valoarea de 20 lei /lună pentru anul 2023.     

         Art. 5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele angajate la 

compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, acestora revenindu-

le şi obligaţia calculării şi producerii dovezii plăţii impozitelor şi taxelor prevăzute în prezenta hotărâre, 

respectiv asigură accesul la informaţiile privind impozitele, taxelor locale şi a taxelor speciale în mod 

gratuit.  

         Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţie 

contrară acesteia. 

         Art. 7. (1) – Impozitele şi taxele stabilite conform art. 1 din prezenta hotărâre vor fi avute în 

vedere la eleborarea proiectului de buget pentru anul 2023.  

                     (2) – Accesul la informaţiile privind impozitele şi taxele locale se asigură în mod gratuit. 

         Art. 8. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la locuri vizibile şi va intră 

în vigoare începând cu luna ianuarie 2023 şi se comunică potrivit prevederilor art. 197 şi art. 198 alin. 

(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 – privind Codul administrartiv, cu modificările şi 

completările ulterioare, la :  

- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin, 

- Primarul comunei Vermeş,  

- Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

 

 

 

Inițiator,                                                                                      Avizat,  

               Primar, Ion Iacob DAMIAN                                                      Secretar general al comunei, 

                                                                                                                   Fănică Ion RÎMPU                                                                                                   

 

 

 


