
  
ROMÂNIA  Nr.14/27.02.2023  

JUDEŢUL DÂMBOVIȚA  

COMUNA CORNEȘTI 

PRIMAR 

                                                    PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 

privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 

 

           Primarul comunei  CORNEȘTI, judeţul DÂMBOVIȚA  . 

           Analizând temeiurile juridice: 

 - 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, 

ederile 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, republicată 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 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 Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare  a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 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.l, pct.196, pct.201, pct.207, pct.215 şi pct.216 din Legea nr.269/2020 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Directivei 1999/62/CE de 

aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

- prevederile art. 19 si 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, 

- Hotărârea Consiliului local Cornești nr. 15 din 20.04.2022 privind indexarea nivelurilor 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023; 

- prevederile hotărârii Consiliului local Cornești nr.32 din 12.09.2022 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023; 

- prevederile hotărârii Consiliului local Cornești nr.43 din 15.12.2022 privind  indexarea  

impozitelor pe mijloacele  de transport  de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 

12 tone,  pentru anul fiscal 2023; 

- prevederile hotărârii Consiliului local Cornești nr.48 din 27.12.2022 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 și prorogarea termenului prevăzut la art.5 din 

Hotărârea nr. 32 din 12.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2023; 

- 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; 

        Ținând cont de : 

 



 

 

 

- Comunicatul de presă nr.13/13.01.2023 al Institutului Național de Statistică; 

- rata inflației de 13,8% afișată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice la secțiunea ”Politici fiscale și bugetare locale”; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

        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, 

 

SE PROPUNE : 

 

        Art.1.(1) Pentru anul fiscal 2024 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 se indexază cu rata inflaţiei de 13,8 % faţa de nivelurile stabilite 

pentru anul fiscal 2023 conform hotărârii Consiliului local nr.48 din 27.12.2022, nivelurile  

impozitelor şi taxelor locale sunt  prevăzute în  anexa 1 care face parte integranta din prezenta .    

                  (2) Prin excepție de la prevederile art.(1) nivelurile pe mijloace de transport prevăzute 

la art.470 alin.(5) și (6) din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare  se indexează în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 

prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2023,  publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de 

nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri. 

         Art.2. Hotărarea poate fi contestată la instanta de contencios administrativ, respectiv 

Tribunalul Dâmbovița 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.3. Prevederile prezentei hotărârii se aplică începând cu data de 01.01.2024 . 

         Art.4. 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.5. 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” . 

 

 INITIATOR ,                                  

           Radu STANCU                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE                          

                                         SECRETARUL GENERAL,  

                                                                                        Gheorghiţa  STAN  

 

 

 

 

 

 

CORNEȘTI 27.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

 

     ROMÂNIA  

JUDEŢUL DAMBOVITA                                                                        Nr. 2309/27.02.2023 

COMUNA CORNESTI 

PRIMAR 

                   

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de horărâre privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

fiscal 2024 

 

          Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun  privind indexarea nivelurilor impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2024 având în vedere  atributii principale ale consiliului local în  

conform prevederilor art.129 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 care prevede: 

”Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

     (…) 

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului; ” precum și cele ale art.129 alin.(4), care prevede: 

” În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

 (…) 

c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii". 

 

Având în vedere:  

- prevederile art. 491 ,alin.(3) din Legea Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, aliniat introdus de legiuitor, prin Ordonanta de urgenta nr. 114/2018 

care prevede : 

" (1) în cazul oricărui Impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei 

sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual 

până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru unul 

fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. 

        (2) Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local si se aplică 

în anul fiscal următor." 

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare  

înainte de expirarea exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau 

oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei 

anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către 

compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute 

de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1). 

-prevederile art. 493 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, care precizează că: 

"Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor 

locale conform procedurii stabilite la art. 491.“ 

         Comunicatul de presă nr.13/13.01.2023 al Institutului Național de Statistică; 

- rata inflației de 13,8% afișată pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice la secțiunea ”Politici fiscale și bugetare locale”; 

- prevederile hotărârii Consiliului local Cornești nr. 48 din 27.12.2022 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 și prorogarea termenului prevăzut la art.5 din 

Hotărârea nr. 32 din 12.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2023 , constat că, legiuitorul a stabilit ca şi obligativitate faptul că, se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor sumele indexate care constau într-o anumită 

sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, ţinând cont de rata inflaţiei  

 

 



 

 

 

 

pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, dar şi că 

aceeaşi procedură se aplică şi limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin, (3) şi (4) din Codul 

fiscal, justificându-se oportunitatea şi necesitatea proiectului de hotărâre. 

            Consider propunerea de mai sus ca fiind legală, necesară şi oportună, fapt pentru care pe 

baza considerentelor susmenţionate, propun adoptarea în forma iniţiată a Proiectului de hotărâre 

privind  indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 care constau 

într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi a 

limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local, faţă de nivelurile stabilite pentru anul fiscal 

2023, ce vor fi aplicabile în anul fiscal 2024.   

 

 

 

                                                           PRIMAR, 

 

 Radu STANCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

             COMUNA CORNEŞTI 

             Nr.2538/01.03.2023 

                                                                                                                  PRIMAR,                                                      

                                                                                           Radu STANCU 

 

 

 

ANUNŢ     

 

 

              In conformitate cu prevederile legii nr.52/2003 cu modificarile si completarile ulterioare 

supunem dezbaterii publice:        

                                        

- proiectul de hotărâre privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  

2024, proiect de hotărâre ce va fi supus aprobării Consiliului Local în şedinţa ordinară din luna 

aprilie 2023; 

              Până la data de  06.04.2023 se vor primi in scris propuneri,sugestii sau opinii cu privire 

la : proiectul de hotărâre privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024.                          

              Acestea se vor depune la Compartimentul registratură relații cu publicul și arhivă.  

              Pentru a studia proiectul de hotărâre şi documentaţia de bază cetățenii comunei sau orice 

asociatie legal constituita(organizatie civila, sindicala, patronala sau grup asociativ de 

reprezentanta civila) pot consulta materialele afisate  la sediul Consiliului local Corneşti- 

panoul de afişaj sau pe site-ul Primăriei comunei Corneşti, la adresa www.comunacornesti.ro. 

              Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere. 

              Sugestiile, propunerile si opiniile făcute in scris , de către cetăţenii comunei Corneşti şi 

de către orice asociaţie legal constituită  cu valoare de recomandare , vor fi abordate în aceasta 

sedinţă publică. 

              Dezbaterea publică a acestui proiecte va avea loc în aprilie 2023 la Scoala Gimnazială 

Cornești .                   

 

                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

 Gheorghița STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


