
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

HOTĂRÂRE 

Nr.32 din 12.09.2022 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

 

              Consiliul local al  comunei Cornești, județul Dâmbovița. 

 Având în vedere: 

- Prevederile art. 15 alin. (2), art .56, art.120 alin. (1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Prevederile art.5 lit.cc, art.87 alin.(1)-(3) și alin.(5), art. 129 alin. (2) lit.”b” alin.(4) lit”c”, art. 

140 alin. (1), art.197 alin.(1)-(2) și alin.(4)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200, art.240 alin. (1) 

art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

-prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) ,Titlul IX art.470 alin.(3 art.491 şi respectiv art. 493 alin. 

7 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil ,republicat cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Prevederile art.266 alin.(6) coroborat cu alin.(5) şi alin.(7), art.344 din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

227/2015  privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 

- Prevederile art.2 din  legea  nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajarea teritoriului 

național , cu modificările si completările ulterioare ; 

- Prevederile art.5 alin(1) lit.”a” alin.(2) , art.16 alin.(2) , art.20 alin.(1) lit.”b”, art.27, art.30 , 

art.76 alin.(2)-(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile hotărârii Consiliului local Cornești nr.46/27.10.2017 privind aprobarea procedurii 

pentru înregistrarea, evidența și  radierea vehiculelor de pe raza comunei Cornești, județul 

Dâmbovița, pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării; 

- rata inflației actualizată la data de 21.01.2022 afișată pe  site-ul  Institutului Național de 

Statistică care este de 5,1 %; 

- rata inflației de 5,1% afișată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice la secțiunea ”Politici fiscale și bugetare locale”; 

- prevederile art. 43 alin. (4)  și art.80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- prevederile art.1-2, art.4-7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local nr.15 din 20.04.2022 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023; 

- proiectul de hotărâre nr. 33/28.07.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

  - referatul de aprobare înregistrat cu nr. 9118/28.07.2022 al primarului comunei Cornești;  

  - raportul de specialitate înregistrat cu nr. 9446/04.08.2022 și nr. 10503/02.09.2022 al    

compartimentului taxe, impozite și executări silite; 
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- amendamentul nr.1 înregistrat cu nr.9725/11.08.2022; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;                                                                                                         

 

        În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(3)lit.”c”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanţa 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

          

          CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEȘTI, adoptă prezenta  hotărâre: 

 

        Art.1.(1) Pentru  anul fiscal 2023 se stabilesc impozitele şi taxele locale inclusiv taxele 

speciale conform   anexei 1 care face parte integrantă din prezenta . 

                  (2)    Nivelurile  impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei 

sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, taxele speciale precum şi limitele 

amenzilor au fost indexate cu rata inflaţiei de 5,1 % faţa de nivelurile stabilite pentru anul fiscal 

2021 conform  hotărârii Consiliului local Cornești nr. 20 din 22.04.2021 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022. 
               (3) Pentru calculul impozitului/taxa pe clădiri se stabileste : 
                              a) cota prevăzută la art.457 alin(1) și alin(3)  din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi 
clădirile- anexe aferente ), se stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii ; 
                              b)cota prevăzută la art.458 alin.(1) și (4)din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal cu modificările și completările ulterioare (impozit pentru clădirile nerezidenţiale şi 
clădirile- anexe aferente), se stabileşte la 0,5 %; 
                              c) cota prevăzută la art.460 alin.(5) lit.”a”se stabileşte la 0,1 %. 
                              d) cota prevăzută la art.460 alin.(5) lit.”b”se stabileşte la 0,5 %. 
                              e)cota prevăzută la art.458 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
cu modificările și completările ulterioare (pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul 
agricol ), este de 0,4 %; 
 

                 (4)- Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal cu modificările și completările ulterioare, se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 

% . 

                 (5)- Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2)  din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal cu modificările și completările ulterioare, se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 

%. 

                 (6)- Bonificaţia prevăzută la art.472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal cu modificările și completările ulterioare, se stabileşte în cazul impozitului pe mijloacele 

de transport la 10 %. 

        Art.2.(1) Se stabileşte plafonul creanţelor fiscale restante administrate de organul fiscal 

local şi datorate bugetului local, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2022 , care pot fi 

anulate , la un cunatum de maxim de 40 lei. 

                 (2) Se aprobă anularea creanţelor fiscale care se încadrează în prevederile alin.(1). 

                 (3) Prevederile alin.(1) se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 

debitori aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2022. 

         Art.3.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele 

împuternicite stabilite  prin dispoziţie de către Primarul comunei Corneşti. 

         Art.4. Hotărarea poate fi contestată la instanta de contencios administrativ, respectiv 

Tribunalul Dambovița în termenul prevăzut de Legea nr. 554/2004 privind contecisoul 

administrativ cu modificările şi completările ulterioare și a art.30 alin.(5) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



         Art.5. Prevederile prezentei hotărârii se aplică începând cu data de 01.01.2023. 

         Art.6. Orice altă prevedere contrară își încetează aplicabilitatea. 

         Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă primarul comunei prin 

compartimentul impozite , taxe si executării silite  din cadrul aparatului  de specialitate al 

primarului comunei Cornești. 

          Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei  Instituţiei 

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei, şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                     Victor DAN                                                                   SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                  Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

32/12.09.20221 

Nr. 

crt. Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ 

absoluta  □ calificata2 
12.09.2022   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa 

caz 
.../.../............   
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