
 
 
 
 
 
             

PROIECT DE HOTĂRÂREA NR. 223 
Din  21.12.2022 

Privind aprobarea, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, 
pentru anul 2023 

 
Consiliul Local al orașului Pecica întrunit în ședința din data de 27.12.2022 
Reținând referatul de aprobare nr. 60921/21.12.2022 al domnului Primar, în calitate de inițiator, 
Analizând raportul de specialitate din partea Serviciului Impozite și Taxe Locale și Executare Silită, 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

4) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
5) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
6) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și 

art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

8) H.G. 1/2016 Norme de aplicare a 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările 
ulterioare; 

9) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
11) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
12) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 
13) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
14) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

15) art. 8 alin. (1), art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (3), alin. (4) și alin. (5) din Legea serviciului 
de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

16) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006; 

17) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

18) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

19) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 
și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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20) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

21) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

22) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, 
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național 
de Statistică nr. 25/1382/37/1642/14297/746/20/13.04.2020; 

23) Hotărârii Consiliului Local nr. 71/27.04.2018 privind instituirea taxei speciale de 
salubrizare pe teritoriul administrativ al U.A.T. Pecica  și aprobarea Regulamentului  de stabilire și 
aplicare a taxei speciale de salubrizare începând cu 01.05.2018, pentru utilizatorii serviciului public 
de salubrizare, persoane fizice, persoane fizice autorizate și asimilate acestora și pentru persoanele 
juridice care nu au încheiat, refuză să încheie contractul de salubrizare cu operatorul serviciului. 

24) Hotărârii Consiliului Local nr. 174/22.11.2018 privind aprobarea Regulamentului 
privind înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării în U.A.T. 
Pecica ; 

25) Hotărârii Consiliului Local nr 158/21.11.2016, privind actualizarea Nomenclatorului 
străzilor Orașului Pecica și a satelor aparținătoare; 

26) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2001, 
Hotărârii Consiliului Local nr. 8/2013, Hotărârii Consiliului Local nr. 161/2015. 

27) Hotărârii Consiliului Local nr. 47/16.05.2007 privind încadrarea terenurilor pe zone și 
categorii de folosință în extravilan;  privind stabilirea zonelor la nivelul UAT PECICA ,  există un 
singur extravilan pentru teritoriu – administrativ al orașului Pecica, pentru  localitatea Pecica (oraș) 
și satele aparținătoare Turnu, Sederhat și Bodrogul Vechi pentru calculul impozitului pe teren 
amplasat în extravilan se încadrează în rangul III. 

28) Hotărârii Consiliului Local nr. 162 din 28.10.2021, privind actualizarea zonării pentru 
localitatea Pecica și a  satelor  aparținătoare, ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 
351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua 
de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 
privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, 
referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale în intravilan, ierarhizarea localităților la 
nivelul UAT PECICA este următoarea: 

a) rangul  III pentru ORAS PECICA ; 
b) rangul  V pentru TURNU, SEDERHAT ŞI BODROGUL VECHI 
29)  Prevederile art. 491 și art. 495 lit. e) din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, , privind indexarea impozitelor și taxelor locale 
30)  Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 22.04.2017, privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2018. Pentru anul 2018, impozitele și taxele locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele 
amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 actualizată nu se indexează, 
acestea rămânând la nivelul celor prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, rata inflației pentru anul 2016 fiind de -1,5, conform adresei 
Institutului Național de Statistică nr.1585/13.02.2017, postată pe site-ului oficial al Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html. 

31)  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 12.03.2018, privind aprobarea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza 
unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se 
indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2019. Pentru anul 2019, impozitele și 
taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 
actualizată se indexează cu rata inflației de 1,3%. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării 



Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 2017 este de 1,3%. 

Nivelul inflației este comunicat de către Institutul Național de Statistică prin adresa 
nr.9954/29.01.2018. 

32)  Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.03.2019, privind aprobarea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza 
unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se 
indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2020. Pentru anul 2020, impozitele și 
taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 
actualizată se indexează cu rata inflației de 4,6%. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 
2018 este de 4,6%. 

33) Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 16.04.2020, privind aprobarea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza 
unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se 
indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2021. Pentru anul 2021, impozitele și 
taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 
actualizată se indexează cu rata inflației de 3,8%. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 
2019 este de 3,8%. 

34) Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 25.03.2021, privind aprobarea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza 
unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se 
indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2022. Pentru anul 2022, impozitele și 
taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 
actualizată se indexează cu rata inflației de 2,6%. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 
2020 este de 2,6%. 

35) Hotărâre a Consiliului Local nr. 158 din 28.10.2021, privind indexarea pe baza ratei de 
schimb a monedei euro la data de 01.10.2021 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la 
art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare aplicabile în anul fiscal 2022.  

36) Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.04.2022, privind aprobarea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza 
unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, care se 
indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2023. Pentru anul 2023, impozitele și 
taxele locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite 
sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015 
actualizată se indexează cu rata inflației de 5,1%. Potrivit site-ului oficial al Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html, rata inflației pentru anul 
2021 este de 5,1%. 

37) Hotărâre a Consiliului Local nr. 211 din 21.12.2022, privind indexarea pe baza ratei de 
schimb a monedei euro la data de 01.10.2021 a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la 
art. 470 alin.(5) și (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare aplicabile în anul fiscal 2023.  

38) Decizia CCR  nr. 648 din 14 decembrie 2022 referitoare la obiecția de 
neconstituționalitate a Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și 
alte măsuri financiar-fiscale, precum și a dispozițiilor art. I pct. 68 [cu referire la introducerea alin. 



(5 6 )—(5 9 ) în art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal] și ale art. I pct. 107 (cu 
referire la art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) din Ordonanța Guvernului nr. 
16/2022, publicată în monitorul oficial nr. 11219 / 20.12.2022. 

39) Legea nr. 370/20.12.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și 
alte măsuri financiar-fiscale, publicată în monitorul oficial nr. 1228 / 20.12.2022.  

40) Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 transparența decizională în administrația 
publică. 
 
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 
Votul „pentru” a _____  consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți _____ consilieri.  
 Reținând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația  
publică, republicată, 
Potrivit dispozițiunilor art.129, alin(2), lit. e), alin.(9), lit. a), art.139, alin.(1) și art. 196, alin.(1) și 
alin.(2) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările  
ulterioare, 
 
                                                            HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1. Se stabilesc și aprobă nivelurile impozitelor și taxelor locale, amenzilor, precum și a taxelor 
speciale, pentru anul 2023, conform Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2023, 
constituind Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul prin Serviciul 
Impozite și Taxe Locale și Executare Silită și se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituția Prefectului – județul Arad – Serviciul Juridic și Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Serviciul  Impozite și Taxe Locale și Executare Silită. 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                                                INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 


