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Din 26.05.2022

Privind: aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2023, indexate conform art. 491, aiin. 1) si 2)
din Legca nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local Baraganul intrunit in sedinta ordinara din data de 26.05.2022
Avand in vedere:

- Referatul compartimentului de specialitate nr. 3107/1 din 19.05.2022
- Raportul de aprobare al primarului comunei Baraganul nr. 3107/2 din 19.05.2022;
- art. 129 alin.(2) lit. b) coroborat cu al.(4) litera "c" al aceluiasi articol din OUG 57/2019 privind

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 491, al. 1) si 2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal -T1TLUL IX "Impozite si taxe

locale".
- prevederile art.l 1 al.(l) din Legea 273/2006 privind fmantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare;
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul C.L. Baraganul

In temeiul: art. 139 al.(3) lit."c" si ale art.196 al.(l) lit."a" din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare se adopta urmatoarea:

HOTARARE:

Art.l Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2023 dupa cum urmeaza:
a) Se aproba taxele si impozitele locale conform Anexei nr.l la prezenta, stabilite si calculate

conform Titlui IX din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si indexarea lor cu rata inflatiei
pentru anul fiscal anterior, (respectiv rata inflatiei pentru anul fiscal 2021), comunicata pe site-
urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice §i Ministerului Dezvoltarii Regionale §i
Administrates Publice.

b) Pentru plata cu anticipate, pana la 31 martie a impozitului/taxei datorate pentru intregul an la
cladiri, teren si mijloacele de transport se acorda bonificatie de 10% .

c) Se acorda scutirile prevazute in Titlui IX din codul Fiscal, pentru fiecare impozit si taxa locala
unde acestea sunt stipulate in mod expres in Legea 227/2015 privind Codul fiscal

d) Se anuleaza creantele fiscale datorate si neachitate de debitori, aflate in sold la 31 decembrie a
anului, pana la nivelul sumei de 10 lei.Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si
neachitate de debitori.
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