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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69/08.11.2022 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și altor taxe 
asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile pentru anul fiscal 2023 

                     
Primarul Comunei Arieșeni, județul Alba 
                Luând în dezbatere: 
                -referatul de aprobare întocmit de domnul primar, înregistrat la nr. 7027/08.11.2022; 
               - raportul de specialitate întocmit de către Ștefănuț Daniel înregistrat sub nr. 7028/08.11.2022 
                Având în vedere: 
                -prevederile HCL NR.26/2022 pentru aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale și a limitelor 
amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023; 
                Luând în considerare: 
                -prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 
                -prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
                 -Art. 129 al.(2) și (4), lit.c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 
                 În temeiul dispozițiilor art.136 al.(1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
 
                                                                          HOTĂRĂȘTE 
 
               Art.1- Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2023, după cum urmează: 

a) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2022 
constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare, (impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile –anexă în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 
0,20%; 

c) Cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare , ( impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 0,70%; 

d) Cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare , (impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activități din 
domeniul agricol), se stabilește la 0,4%; 

e) Cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare, (impozit pentru clădirile nerezidențiale în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 
prevederilor art.458 alin.(1) în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 2%; 

f) Cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare, (impozit/taxă pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0.20%; 

g) Cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare, (impozit/taxă pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 1,00%; 

h) Cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare, (impozit/taxă pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activități din domeniul agricol), se stabilește la 0.4%; 

i) Cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările 
ulterioare, (impozit/taxă pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referință în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 5%; 

j) Cota prevăzută la art.470 alin.(3)din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare, (pentru 
mijloacele de transport hibride), se stabilește la 50% din impozitul pe mijloacele de transport respective; 

k) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
l) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform 

art.474 alin.(1); 



 
 

m) Cota prevăzută la art. 474 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare (taxa pentru 
prelungirea certificatului de urbanism), se stabilește la 30%; 

n) Cota prevăzută la art.474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare ( taxa pentru 
eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau o clădire- anexă ), se stabilește la 0.5%; 

o) Cota prevăzută la art. 474 alin.(6) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare (taxa pentru 
eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele menționate la art.474 alin.(5), se stabilește 
la 1%; 

p) Cota prevăzută la art. 474. alin.(8) din Legea227/2015 cu modificările și completările ulterioare (taxa pentru 
prelungirea autorizației de construire), se stabilește la 30%; 

q) Cota prevăzută la art. 474 alin.(9) din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare (taxa pentru 
eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții), se stabilește la 0,1%; 

r) Cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare ( taxa pentru 
eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care 
nu sunt incluse în altă autorizație de construire), se stabilește la 3%; 

s) Cota prevăzută la art.474 alin.(13) din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare (taxa pentru 
eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri) se stabilește la 2%; 

t) Cota prevăzută la art. 477 alin.(5) din Legea 227/2015 cu modificările și completările ulterioare    (taxa pentru 
serviciile de reclamă și publicitate), se stabilește la 3%; 

u) Cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit. a) din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare 
(impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau 
internațională), de stabilește la 2%; 

v) Cota prevăzută la art.481 alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 cu modificările ulterioare (impozitul în cazul 
oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) ), se stabilește la 5%; 

             Art.2. Bonificațiile pentru plata cu anticipație se stabilesc după cum urmează: 
a) Bonificația prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare, se 

stabilește în cazul impozitului pe clădiri la 10%; 
b) Bonificația prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare se 

stabilește în cazul impozitului pe teren la 10%; 
c) Bonificația prevăzută la art.472 alin.(2), din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare se 

stabilește în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%; 
                  Art.3. Reducerile stabilite de consiliul local sunt după cum urmează: 
a) Consiliul local acordă reducerea cu 50% a taxelor conform art.456 alin.2 lit.(o)- impozitul pe clădiri, 

respectivart.464 alin.2 lit.(m)- impozit/taxă pe teren, din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările 
ulterioare, în cazul persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din Munții Apuseni în 
conformitate cu O.G nr.27/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

b) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localitățile 
precizate în H.G.R. nr.323/1996 cu modificările și completările ulterioare conform art.469 alin. 4 lit. (a) din Legea 
nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare.  
            Art.4. În vederea stabilirii obligațiilor fiscale pentru anul 2023 se menține delimitarea zonelor în 
intravilanul și extravilanul comunei Arieseni aprobată prin HCL Nr.1/2003. 
           Art.5. Limitele minime și maxime ale amenzilor aplicate în baza Legii nr.227/2015, cu modificările și 
completările ulterioare sunt prezentate în cap. VIII din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Primar Pantea Gheorghe și 
Ștefănuț Daniel– Inspector principal. 

              Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a 
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

             Art.8. Prin intermediul secretarului general al comunei prezenta hotărâre se comunică și înaintează: 
Instituției Prefectului Județului Alba, domnului primar, compartimentul impozite și taxe. 
       

 
                                                                                                                            avizează pentru   legalitate 
           Primar,    pt. secretar general, 
    Pantea Gheorghe      inspector asistent 
                          Ionel-Viorel  BELEI 
 
 
 
 


