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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 

               Tel.:0250/867635;Tel/Fax:0250/867679 
    E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro, www.primariarosiile.ro 

                         CONSILIUL LOCAL 

 

 H O T Ă R Â R E A  NR. 37 

Privitor la : indexarea impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale cu 5,1%, pentru anul 2023.  

 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa ordinară 
din data de  26.04.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 
consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domnul Bucura Alexandru-Gheorghe a fost ales preşedinte 
de şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
28.02.2022; 
 Luând în dezbatere referatul secretarului general UAT Roșiile 
nr.1748/18.04.2022 și raportul de specialitate înregistrat la nr. 1632/07.04.2022 
privitor la aprobarea indexării nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite 
bugetului local pentru anul 2023 cu indicele de inflație de 5,1%, având în vedere 
indicele prețurilor de consum comunicate de Institutul  Național de Statistică 
preluate ca atare de pe website-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale și 
Administratiei Publice potrivit căreia rata inflației pe anul 2021 a fost 5,1%, ținând 
seama de HCL. nr. 92/2021 privind stabilirea și aprobarea impozitelor si taxelor  
locale pentru  anul 2022 la nivelul comunei Roșiile, județul Vâlcea, având în vedere 
necesitățile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2023 în 
scopul asigurării necesităților bugetare publice locale, bazat pe criterii economice, 
sociale, geografice, condițiile locale specifice zonei; In cazul oricarui impozit sau 
oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe 
baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data 
de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 
anterior, sume care se aplica in anul fiscal urmator; anunțul cu referire la proiectul 
de hotărâre, proces-verbal de afiare a anunțului și procesul-verbal de retargere a 
anunțului; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile;     
      În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 cu completările ulterioare, 
privind Codul fiscal, art. 1, art. 2 alin. 1 lit. h, Titlul IX, art. 491 privind impozitele şi 
taxele locale, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii privind Codul fiscal, art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind codul de 
procedură fiscală, art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), 
art.27, art.30 din L. nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
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completările ulterioare,  H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile care sunt aplicabile începând cu anul 2013, O.U.G. nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru, L. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, L. nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, pecum și ale H.G. nr. 
64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor 
înmaterie de stare civilă, art. 25 lit. d L. nr. 481/2004 r1 privind protecția civilă, 
H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a 
Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice, art. 18 alin. (5) din L. 333/2003 privind privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor si protectia persoanelor, HCL de aprobare a zonării fiscale la nivelul 
localității Roșiile, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența decizională în 
administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – Constituția României, 
Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind 
Codul Civil; 
 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. (b), alin. (4) lit. c, art. 133, art. 134 alin (1), lit. 
a), art. 136, art. 139 alin. (3) lit. a) art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 – 
200, art. 240 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, 
judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

 

H O T Ă R Â R E : 
 

Art.1.  Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale 
datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei datorate pentru 
anul anterior și limitele minime și maxime ale amenților aplicate de organul fiscal 
aplicabile la nivelul UAT Roșiile pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1%. 

Art. 2 (1). Prezenta hotarare va sta la baza hotararii Consiliului Local al 
Comunei Roșiile ce se v-a adopta în anul în curs pentru stabilirea impozitelor și 
taxelor locale precum și  a taxelor speciale, pentru anul 2023 la nivelul UAT Roșiile. 

(2). Impozitele și taxele stabilite vor constitui venituri proprii ale bugetului 
local al comunei Roșiile pe anul 2023. 

(3). Operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului locale se face prin 
rotunjire  la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani 
sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de 
bani sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire prevăzute în titlul IX punctul 
11 lit.n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016 , cu modificările și completările ulterioare. 
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Art 3. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, 
privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, precum 
și cu actele normative subsecvente în vigoare. 

Art 4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
primarul comunei Rosiile, judetul Valcea in calitate de ordonator principal de credite 
prin compartimentul Buget-finanței, impozite și taxe, contabilitate al primariei 
comunei Rosiile, judetul Valcea. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului judeţului Valcea 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, primarului localităţii Roşiile 
pentru ducere la îndeplinire prin compartimentele de specialitate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general al UAT Roșiile, judeţul Vâlcea. 

 
Roșiile, 26.04.2022 

       Preşedinte de şedinţă,                Contrasemnează pentru legalitate,  
BUCURA ALEXANDRU-GHEORGHE                 Secretar general UAT Roșiile,  
          AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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