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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023 
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 1697 din 2.03.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) şi cele ale  Titlului IX şi Titlului X din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art. 266 şi art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art. 87 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în 
anul 2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă indexarea cu rata inflaţiei de 5,1% a sumelor aferente impozitelor şi taxelor locale stabilite pe baza unei anumite  
sume în lei, pentru anul 2023, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 3. Majorarea impozitelor şi taxelor este de 10%, cu excepţia impozitelor pe mijloace de transport pentru persoane juridice, care 
nu se majorează. 
 Art. 4. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, a impozitului pe clădiri şi a taxei auto datorată de către persoanele fizice şi 
juridice până la 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. 
 Art. 6. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte prevederi contrare se abrogă. 

Art. 7. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe panourile de afişaj special amenajate ale Consiliului local al 
comunei Cacica, precum și pe pagina de internet a Primăriei Cacica, www.comuna-cacica.ro. 

Art. 8. Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea 
acesteia. 
  Art. 9. Prezenta hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, Primarului comunei Cacica şi Compartimentului 
buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cacica prin grija secretarului general al 
comunei Cacica.      
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                                  PRIMAR                                                                Avizat: 
                    Petru Todosi                                 Secretar general al comunei Cacica, 

Cacica, 2 martie 2022                                                                         Georgeta-Graţiela Volanschi 
Nr. 1698 
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