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Hotărâre Nr. 21/2022.- 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 aprilie 2022.- 

 

  

 Având   în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Căpleni nr.21/21.04.2022, 

- raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr. 14/21.04.2022 

-avizul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.70/26.04.2022 ; 
 În conformitate cu prevederile: 

- art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 

privind finanțele publice locale,  cu modificările şi completările ulterioare; 

- art.1, art.2 alin.(1) lit.h), art.453 și următoarele din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

-  Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

- art.1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Căpleni nr.33/17.12.2020 privind stabilirea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul 2021, prin care  se aprobă delimitarea zonelor în intravilanul și extravilanul 

comunei Căpleni, 

 Ținând cont de Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2022 al Institutului Național de Statistică, 

conform căruia rata inflației pentru anul 2021 este 5,1%; 

 Respectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit.c), art. 140 

şi art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.-1.- Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1% a impozitelor și taxelor locale care constau 

într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei pentru anul 2023, 

conform  Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.-2.-  Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1% a limitelor minime și maxime ale 

amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul juridice pentru anul 2023, conform Anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.-3.- Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 și completează Hotărârea 

Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. 

 

Art.-4.-  Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare precum și cu actele normative subsecvente în vigoare. 

 



Art.-5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Căpleni 

și Compartimentul financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

 

Art.-6.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în 

termenul prevăzut de lege, cu: 

-  Primarul comunei Căpleni, 

- Instituţia Prefectului Judetului Satu Mare,  

- Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Căpleni, 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul primăriei. 

 

 

 

 

          Căpleni, 26 aprilie 2022.-  
 

 

 
                Președinte de ședință        Contrasemnează 

            Pink Rudolf         Csizmar Erika 

               Secretar General 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 

57/2019, privind Codul administrativ.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor 

prezenți: 12, Nr. total al consilierilor absenți:1, Voturi pentru:11, Voturi împotrivă:0, Abțineri:1. 


