
       

ROMANIA                                                                                                                                                                                                               

JUDETUL BUZAU                                                                                                                                                                                                                      

COMUNA PADINA                                                                                                                                                                      

CONSILIUL LOCAL  

H O T A R A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2023,  

Consiliul Local al comunei Padina, 

Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Padina,nr.11882/12.10.2022;                                                                                                                                                                                                                       

-Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei  Padina,inregistrat la nr.11883/12.10.2022 ;                                                         

-Avizul comisiei de dezvoltare economico-sociala, nr. 11884/12.10.2022;                                                                                                                       

In temeiul prevederilor:                                                                                                                                                                                   

- Legii nr.227/2015,privind Codul fiscal,cu modificarile ,si completarile ulterioare;                                                              

- Legii nr.207/2015,privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si complatarile 

ulterioare;                                                                                                                                                                       

-Legii nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;                                                                                                                                                                         

-O.G. nr.2/2001,regimul juridic al contraventiilor cu modificari si completari ulterioare;                                                

-O.U.G.nr.34/2013,privind administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea  si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;                                                                                                                                     

-Legii nr.544/2001,privind liberul acces la informatii de interes public, cu  modificarile si si 

completarile ulterioare;                                                                                                                                                                                    

-Legii nr.52/2003,privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;                                                              

-Precum si prevederile O.U.G. nr.57/2015, Codul Administrativ cu modificarile si completarile 

ulterioare;                                                                                                                                                           

-Adresa, inregistrata la Primaria Padina cu nr.11753/11.10.2022, primita de la Directia 

Judeteana de Statistica Buzau, care arata ca pe anul 2021,rata inflatiei este 5,1 , %;                                                              

H O T A R A S T E: 

Art.1.-(1) Impozitele si taxele locale,precum si taxele speciale,pentru anul 2023,se stabilesc 

potrivit Legii nr.227/2015/privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,si a  

prezentei hotarari, conform competentei Consiliului Local Padina;                                                                                                                                                                                                               

(2) Tabloul cuprinzand cotele, valorile impozabile,nivelurile impozitelor si taxelor locale,taxele 

speciale si amenzile care se stabilesc,se actualizeaza sau se ajusteaza,dupa caz, de Consiliul Local 

al comunei Padina, sunt prevazute in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare;                                                                                                                                                                  

Art.2.(1) Impozitul pe cladiri,pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale 

anuale,care se platesc in doua rate  egale,pana 31 martie, respecti 30 septembrie inclusiv;                                                                                                                                                             

(2)Taxa pe cladiri si taxa pe teren se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se 

constituie dreptul de concesiune,inchiriere,administrare ori folosinta si se plateste lunar, pana la 

data de 25 ale lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului;                                                                                                                                                                         



       

(3) Pentru neplata la termenele enuntate la ali.(1) si (2),contribuabilii datoreaza majorari de 

intarziere 1 %,pentru fiecare luna sau fractiune de luna,incepand cu ziua imediat urmatoare 

termenului de scadenta si pana la data stigerii sumei datorate inclusiv;                                                                                                                                   

Art.3. Impozitul anual pe cladiri, teren si mijloace de transport,datorat bugetului local de catre 

persoane fizice si/ sau juridice,in cuantum de 50 de lei inclusiv,fiecare, se plateste integral pana la 

primul termen de plata;                                                                                                                                                                   

Art.4.Bonificatia prevazuta la art.462,alin.(2), art.467,alin.(2), art.472, alin.(2) din Legea 

227/2015,privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabili persoane fizice, dupa cum 

urmeaza:impozit cladiri=10%;impozit teren=10%;impozit pe mijloace de transpor = 10%; 

Art.5.Bonificatia pentru contribuabili  persoane juridice se stabileste astfel: impozit cladiri= 10 

%; impozit teren= 10%; impozit pe mijloace de transport= 10%;                                                                                       

Art.6. Incepand cu data de 01.01.2023, impozitele si taxele locale,care constau intr-o anumita 

suma in lei  sau care sunt stabilite pe baza unor anumite sume in lei,sumele respective se 

indexeaza anual cu rata inflatiei care in anul 2021 a fost de, 5,1 %, cu exceptia taxelor prevazute 

la art. 494 ,alin (10) adica taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru prevazute de lege;                                                                                                                                                                                    

Art.7. Se aproba scutirea de la plata a impozitelor si taxelor locale a contribuabililor persoane 

fizice/juridice care se incadreaza in prevederile Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale 

la plata impozitelor si taxelor locale,prevazute de Legea nr.227/2015,privind Codul fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                   

Art.8.Se aproba plafonul obligatiilor fiscale restante datorate de catre debitorii persoane fizice si 

juridice,ce vor  fi mentionati in lista ce se va publica trimestrial, pana in ultima zi a primei luni 

din trimestru urmator celui de raportare conform prevederilor art.162,alin.2,lit.b) din Legea 

nr.207/2015,privind Codul de procedura fiscala,astfel:pentru peroane fizice-500 lei; PJ-1000  lei;                                                                                                         

Art.9.Prevederile acestei hotarari se aplica de la 01.01.2023;                                                                                                

Art.10.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Padina,prin aparatul sau 

de specialitate;                                                                                                                                                                  

Art.11.Secretarul general al comunei Padina,va face publica prezenta hotarare si o va comunica 

autoritatilor si persoanelor interesate. 

Padina, 23.11.2022 

Nr.46 

 

Presedinte de sedinta,                                                                   Contrasemneaza, 

Bosneanu Costica                                                  Secretar General, 

                                                                                                                           Cs. Jr. Cerb Nicoleta Carmen 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Padina în şedinţa din data de 23.11.2022, cu respectarea prevederilor art. 139 al. (1) 

și al. (3) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

cu un nr de 12 voturi „pentru”, 0 abţineri şi 1 voturi „împotrivă”, din numarul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la 

şedinţă. 

 

 



       

 

 

 

 

Judetul Buzau                                                                                                                                                                                   

comuna Padina                                                                                                                                                                                      

Primaria                                                                                                                                                                 

Nr. 11882/12.10.2022  

 

R E F E R A T, 

La proiectul de hotarare privind stabilirea                                                                                                                              

impozitelor si taxelor pentru anul 2023 

 Impozitele si taxele locale,precum si amenzile si penalitatile aferente acestora, daca este 

cazul,constituie venituri proprii la bugetul local al U.A.T. in raza careia contribuabilii au 

domiciliul,sediul social,punctele de lucru, sau in care se afla situate bunurile impozabile sau 

taxabile reglementate de Legea nr.227/2015,privind Codul fiscal si Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedura  fiscala cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                                              

Resursele financiare constituite din impozite si taxe locale se utilizeaza pentru cheltuieli publice 

a caror finantare se asigura de la bugetele locale in conditiile legii.                                                                                         

Fata de cele mentionate mai sus consider ca este necesara dezbaterea si adoptarea proiectului 

de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023. 

 

 

Viceprimar, 

Condruz Gheorghe  

 

 

 

 

 

 



       

 

 

Judetul Buzau                                                                                                                                                                        

comuna Padina                                                                                                                                                                                           

Primaria                                                                                                                                                                

Nr.11883/12.10.2022  

R A P O R T,                                                                                                                                                                                     

privind necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 

  

 In conformitate cu prevederile art.491,alin.(1) din Legea nr.227/2015,privind Codul 

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, cazul oricarui impozit sau oricarei taxe 

locale,care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita  pe baza unei sume in lei, 

sumele respective se indexeaza anual, de catre Consiliile locale, tinand cont de  rata inflatiei 

pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice 

si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.                                                                                                                                

Sumele indexate conform celor aratate mai sus se aproba prin hotarare a Consiliului local si se 

aplica in anul fiscal urmator.                                                                                                                                                                                              

In vederea respectarii acestor reglementari privind obligativitatea indexarii impozitelor si 

taxelor locale cu rata inflatiei inregistrata in anul 2021, comunicata de Institutul National de 

Statistica,propunem ca incepand cu anul 2023 nivelul impozitelor si taxelor locale sa fie indexat 

cu procentul de 5,1%, fata de nivelul aprobat prin Hotararea Consiliului Local 

nr......../2021,pentru urmatoarele considerente:                                                                                                                                                    

Potrivit prevederilor art.20.alin.(1) punctul b) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare,autoritatile administratiei publice locale au 

competenta si responsabilitatea in domeniul stabilirii,consilierii,controlului,urmaririi si 

incasarii impozitelor  si taxelor locale,precum si a oricaror altor venituri ale U.A.T.prin 

compartimentele proprii de specialitate. Avand in vedere cele de mai sus,potrivit 

art.136,alin.(3) lit.a) din OG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Compartimentul 

Impozite si taxe locale a analizat proiectul de hotarare si a intocmit prezentul raport de 

specialitate prin care sustine aprobarea proiectului de hotarare cu anexa insotitoare, in forma  

propusa spre aprobare Consiliului local. Mentionam ca actul de baza in stabilirea cuantumului 

impozitelor si taxelor locale este Legea nr,227/2015, privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, plus hotararile Consiliului local potrivit competentei sale; 

 

Compartimentul ,,Impozite si taxe locale, 

Iorga Mihaela                           referent, 

Chirica Florin-C-tin                inspector, 


