
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS
CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂREA NR.27/2022
privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale cu rata inflatiei in comuna Baia de Cris judetul

Hunedoara pentru anul fiscal 2023

Consiliul local al comunei Baia de Cris, judeţul Hunedoara;
Având în vedere :

-Proiectl de hotărâre nr.19/2022 privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale cu rata 
inflatiei in comuna Baia de Cris judetul Hunedoara pentru anul fiscal 2023
-referatul de aprobare nr.19/28/7.04.2022 la proiectul de hotarire privind indexarea
impozitelor  şi  taxelor  locale  cu  rata  inflatiei  in  comuna  Baia  de  Cris  judetul
Hunedoara pentru anul fiscal 2023
- raportul compartimentului de resort nr.27/28 /19.04.2022
- avizul comisiei pentru  agricultura  , activitati economico—financiare,amenajarea teritoriului
si  urbanism  inregistrat  sub  nr.33/31/26.04.2022;avizul  comisiei  de   specialitate   pentru
Invatamint,sanatate  si  familie  ,Activitati  social  –culturale  ,culte,  Munca  si  protectie
sociala,Protectie  copii,tineret  ,sport  nr.34/31/26.04.2022 si  avizul  comisiei  de  specialitate
Juridica si de disciplina Protectie mediu si turism nr.35/28/26.04.2022

Luând act de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior de 5.1 % comunicată pe site-ul
oficial al Institutului National de Statistica;

În conformitate cu prevederile:
-Titlului IX, Capitolul X, art.491,493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările şi completările ulterioare; 
-Legii  nr.273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
-art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia

publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit b, alin.4 lit.c si art.196 alin.1 lit.a 

,art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Pentru anul fiscal 2023, impozitele şi taxele locale datorate de 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu 5,1 % faţă de impozitele şi 
taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 
2022, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Baia de 
Cris  Nr.66/20.12.2021. 

(2)  Limitele  amenzilor  prevazute  la  art.493  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se actualizeaza pentru anul fiscal 2023 cu
rata inflatiei de 5,1 %

 Art.2. Impozitele şi taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre, constituie venituri
proprii ale Bugetului local al Comunei Baia de Cris, pe anul 2023.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023.

Art.4.  Prezenta  hotărâre  poate  fi  contestată  în  termenul  şi   potrivit   Legii
contenciosului administrativ- Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.



Art.5 Prezenta hotărâre se comunică :

-Instituţiei Prefectului, judeţul Hunedoara ;
- Primarului comunei Baia de Cris ;
- Compartimentului buget, contabilitate din cadrul Primăriei Baia de Cris ;
- Compartimentului impozite şi taxe din cadrul Primăriei Baia de Cris
şi se aduce la cunoştiiţa publică prin afişare pe plan local.

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OANA SORIN

            CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL
RUSU LUCIA

BAIA DE CRIS 28.04.2022

Nr. Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 

SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR.______/_____________.

Nr. 

crt.
Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administra v, 

s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____

 □ simplă □ absolută □ calificată

Art.5 lit. ee)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abțineri:___

Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abțineri:___

Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)

Voturi pentru:___

Voturi împotrivă:__

Abțineri:___

Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar ______/__/_____

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____

4 Aducerea la cunoş nţa publică ______/__/_____

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual
______/__/_____



6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz
______/__/_____


