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  HOTĂRÂREA 
nr. 32 din 29.06.2022 

Privind indexarea impozitelor si  taxelor locale cu rata inflatiei pentru  anul 
2023 

 

Consiliul Local al Comunei Magiresti, judetul Bacau întrunit în şedinţă de lucru în data de 
29.06.2022 
 
    Având în vedere: 

 Rata inflatiei  pentru   anul  2021  -   comunicata   pe  site-urile oficiale  ale 
Institutului   National   de Statistica  si Ministerului   Dezvoltarii,   Lucrarilor  
Publice  si Administratiei   -    de 5,1 %. 

 Anuntul pentru dezbaterea publica a proiectului de hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale inregistrat sub numarul 3434/03.05.2022 

 Procesul verbal nr. 3435/03.05.2022  incheiat in cadrul dezbaterii publice  
 Referatul de aprobarea a Primarului comunei Măgireşti înregistrat sub numărul 3248 

din 02.05.2022,  
 raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub numărul 3249 din 

02.05.2022  
 avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Măgireşti 
 

În baza prevederilor : 
  Legea 227/2015 privind  Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare  
 Legii 207/2015  privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 Art.49, alin 2 lit b coroborat cu alin 4, lit c, art. 243, alin 8 din Codul Administrativ 

 
         In temeiul  prevederilor art. 129, alin.1, alin 2, lit. b), alin. 4, lit. a) si ale art. 196, alin 
1,lit a, alin 2, art. 197, alin 1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
           
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.   1. (1)  Se aproba  indexarea   cu rata  inflatiei  de  5,1 % a impozitelor   si 
taxelor  locale care  constau  intr-o  anumita suma  in lei sau care  sunt  stabilite  pe 
baza  unei  anumite  sume  in lei, pentru  anu1 2023,   conform  Anexei, care face parte  
integranta  din prezenta  hotarare. 

(2)  Prin  exceptie   de  la  prevederile    alin.  (1),  sumele   cuprinse   in  tabelul   
prevazut   la art. 470 alin.  (5) si (6) din Legea  nr. 227/2015 privind  Codul  fiscal  se 
vor indexa  in functie  de rata  de schimb  a monedei   euro  in  vigoare  in prima  zi  
lucratoare   a lunii  octombrie   a anului 2022,  publicata   in  Jurnalul  Uniunii  
Europene,   si de nivelurile   minime  prevazute   in Directiva 1999/62/CE de aplicare   la 
vehiculele   grele  de marfa  pentru  utilizarea   anumitor  infrastructuri, care vor fi 



comunicate   pe site-urile  oficiale  ale Ministerului   Finantelor   Publice  si Ministerului 
Lucrarilor  Pub lice, Dezvoltarii   si Adrninistratiei. 

Art. 2 Se aproba  actualizarea   cu rata inflatiei  de 5,1 % a limitelor  minime  si 
maxime  ale amenzilor  aplicate  de organul  fiscal  local in temeiul  Codului  fiscal,  in 
cazul persoanelor   fizice si juridice,   pentru   anul  2023,  conform  Anexei ,  care  face  
parte  integranta   din  prezenta hotarare. 

Art. 3 Prezenta  hotarare   intra in vigoare  la data de 01.01.2023 si se 
completeaza cu prevederile hotararii Consiliului  Local  privind  stabilirea  impozitelor  si 
taxelor  locale  pentru  anul 2023. 

Art. 4 Prezenta  hotarare  se completeaza   cu prevederile   Legii  nr. 227/2015 
privind  Codul fiscal,  cu  modificarile    si completarile   ulterioare   si ale  Legii  nr. 
207/2015 privind  Codul  de procedura   fiscala,   cu  modificarile    si  completarile   
ulterioare,   precum  si cu  actele  normative subsecvente  in vigoare. 

          Art 5. Autoritatea executiva de la nivelul comunei Magiresti, judetul Bacau, se va 
ingriji de punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari 
 

 

 

Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 
        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 
Lefter Gheorghe                                                                Bucurel Iulia Mihaela 
 

 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu    voturi pentru, - .voturi împotrivă,  - abţineri de cei   consilieri locali 
prezenţi 

 

 

 

 

 

 


