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REFERAT DE APROBARE 
cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pe anul 2023

Având în vedere prevederile:
a) art.56,  art.120  alin.(1),  art.121  alin.(1)  şi  (2)  şi  art.139  alin.(2)  din  Constituţia  României,

republicată;
b) articolul  4  şi  articolul  9  paragraful  3  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
d) art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 şi art.761 alin.(2) şi

(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum şi pe cele ale Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
f)art.5 alin.1 din O.G. nr.119/1999, privind controlul intern/managerial şi controlul 

financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
g) Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.80/2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cu

modificările şi completările ulterioare;
h) Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
i) Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări

prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
j) art.19  şi  art.20  din  Ordonanţa  Guvernului  nr.71/2002  privind  organizarea  şi  funcţionarea

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.3/2003, cu modificările ulterioare;

k) art.25 lit. d) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
l) Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
m) art.2 şi art.3 din Ordonanţa Guvernului nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.39/2002; 

n)  Legii nr.370/2022 privind aprobarea O.G. nr.16/2022 privind modificarea și 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-
fiscale;

Ţinând seama de prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului  naţional  -  Secţiunea  a  IV-a  Reţeaua  de  localităţi,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
coroborate  cu  cele  ale  Legii  nr.2/1968  privind  organizarea  administrativă  a  teritoriului  României,  cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, oraşului
Sovata este localitate de rang 3;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să
instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanţarea
activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi;

Realizând  publicarea  anunţului  privind  elaborarea  Proiectului  de  hotărâre al  Consiliului  Local
privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale,  pe  anul  2023,  în  contextul  prevederilor  art.7  din  Lege
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, şi care a
făcut obiectul:
                a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primariasovata.ro;

            b)      afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului; 
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În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c), art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUN:

Art.1.  – Aprobarea  impozitelor  şi  taxelor  locale,  pe  anul  2023,  cuprinzând  cotele,  valorile
impozabile,  nivelurile  impozitelor  şi  taxelor  locale,  taxele  speciale  şi  amenzile  care  se  stabilesc,  se
actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al oraşului Sovata, sunt prevăzute în Anexa.

Art.2. – Pentru persoanele fizice și juridice se aprobă anularea creanțelor restante și al accesoriilor
aferente acestora, în sume mai mici sau egale cu 15 lei, pentru pozițiile de rol care nu figurează cu debite
curente și au restanțe aflate în sold la data de 31.12.2022, în conformitate cu art.266 din Legea nr.207/2015,
privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiator,
                                               Fülöp László-Zsolt


