
ROM.AN IA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD , , 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDESTI , 

PROIECT DE HOTARARE nr. 18 / 10.03.2023 

PROIECT 

privind indexarea impozitelor ,i taxelor locale pentru anul fiscal 2024 

Consiliul local al comunei Budesti intrunit in sedinta in data de in 
' ' ' prezenta a ___ consilieri din cei 11 consilieri locali in functie; 

Avand in vedere: 
Referatul de aprobare nr. 740 din 10.03.2023 al primarului comunei Bude9ti; 
Raportul nr. 741 din 10.03.2023 al compartimentului financiar contabil, administrativ; 
Avizul ___ nr. __ din _____ 2023 al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare economica, sociala, buget finante, agricultura, activitati economice, administrarea 
domeniului public ~i privat al comunei; 

Avizul ___ nr. __ din _____ 2023 al Comisiei juridice ~i de disciplina, 
administratie publica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor ~i libertatilor cetatenilor, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Avizul ____ nr. __ din _____ 2023 al Comisiei pentru activitati social -
culturale, culte, invatamant, sanatate, familie ~i protectie copii, munca ~i protectie sociala, 
tineret ~i sport; 

Rata inflatiei pentru anul fiscal 2022 comunicata pe site-urile oficiale ale lnstitutului 
National de Statistica si Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei; 

' ' ' ' Prevederile art. 491 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

Prevederile art. 9, pct. 3 din Carta Europeana autonomiei locale adoptata la Strasbourg 
in 15.10.1995 9i ratificata prin Legea nr. 199/1997; 

Prevederile art. 5, alin. (1) lit. a), art. 16, alin (2), art. 20, alin. (1) lit. b) 9i art. 27 din 
Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Bude~ti nr. 63 din 28.12.2018 privind 
incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul ~i extravilanul comunei Bude~ti cu satele 
componente: Bude9ti, Bude9ti-Fanate, Tagu 9i Tag9oru; 

Prevederile Hot~rarii Consiliului Local al comunei Bude9ti nr. 46 din 21.12.2022, privind 
stabilirea impozitelor ~i taxelor locale datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna 
Bude9ti in anul 2023; 

Prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 lit. b) ~i art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, republicata; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(1) 9i (2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), art.139 
alin.(3) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57 /2020 privind 
Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

HOTARASTE: , 

Art.1. Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 13,8 % pentru anul fiscal anterior, a 
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, precum 9i limitele amenzilor prevazute la art. 493, 
alin.(3) 9i (4) din Legea nr. 227/2015 actualizata, conform anexei care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2. Prin exceptie, sumele cuprinse in tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) 9i (6) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se vor indexa anual in functie de rata de schimb a 
monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului 2023 9i publicata in 
Jurnalul Uniunii Europene 9i 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 ~i Ministerului Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei . 

Art.3. Sumele indexate conform art.1 se aplica Tn anul fiscal urmator 9i vor sta la baza 
Hotararii Consiliuui local al comunei Bude9ti privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale 
pentru anul 2024. 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se Tncredinteaza 
primarul comunei Bude9ti 9i compartimentul financiar contabil , administrativ din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bude~ti. 

Art.5. Prezenta hotarare se va face publica prin afi~are la sediul Primariei comunei 
Bude9ti ~i se publica pe pagina de internet a institutiei www.primariabudesti.ro. 

Art.6. Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Bude9ti Tn ~edinta 
____ , cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. ,,a" din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
Romaniei nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 
respectiv cu un nu mar de __ voturi ,,pentru" ,____ voturi ,,Tmpotriva" 9i __ voturi 
,,abtineri" din cei __ consilieri prezen\i din totalul de 11 consilieri locali in func\ie. 

Art.7. Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul general al comunei 
Bude~ti cu: 

lnstitutia prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
Primarul comunei Bude§ti; 
Compartimentul financiar contabil, administrativ. 
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