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JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SĂGEATA 

CONSILIUL LOCAL  SĂGEATA 

 

 

H O T Ă R A R E   
privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, 

cu rata inflaţiei de 5,1% 

 

Consiliul Local al comunei Săgeata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 

 Având în vedere: 

 -referatul de aprobare al primarului comunei Săgeata,înregistrat sub nr.69din 21.04.2022; 

 -raportul  de specialitate intocmit de compartimentul  impozite și taxe locale,înregistrat sub nr. 

70 din 21.04.2022; 

 -prevederile art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) și (2) și art.139 alin.(2) din Constituția 

Ronâniei, republicată; 
 -prevederile art.9  pct.3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg în 

15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997; 
   -prevederile art.1,  art.2, alin.(1) lit.h) și Titlului IX, Capitolul X, art. 491 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;   
 -prevederile art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2), art.16 alin.(2), art 20 alin.(1) lit.b) și art.27 din 

Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 -rata inflației de 5,1% aferentă anului 2021 publicată de Institutul Naţional de Statistică; 
 -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), art.139 alin.(1) 

coroborat cu alin.(3) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1. Pentru anul fiscal 2023,  sumele aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate de 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, se indexează cu rata inflaţiei de 5,1%, faţă de sumele 
aferente impozitelor și taxelor locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, pentru 

anul fiscal 2022 .  

Art. 2.(1) Prin excepție de la prevederile art.1, sumele prevăzute în tabelul prevăzut la 
art.470 alin.(5) şi (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare , se indexează anual cu rata de schimb  a monedei euro în vigoare, în prima zi lucrătoare 
a lunii octombrie a fiecarui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime  
prevăzute în Directiva 1999 /62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri.  

         (2) Sumele indexate conform alin.(1) , se aplică  în anul fiscal 2023.  



 Art.3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 şi va completa Hotarârea  
Consiliui Local Săgeata, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.  

 Art.4.  Primarul comunei Săgeata, prin intermediul compartimentului buget constabilitate, 

achiziții publice, resurse umane și salarizare, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.5.  Secretarul general al comunei Săgeata  va aduce la cunoştinţa publică prevederile 
prezentei hotărâri, prin afişare şi o va înainta primarului comunei Săgeata şi Instituţiei Prefectului- 
Judeţul Buzău, în termenul legal, în vederea exercitării controlului de legalitate. 
 

 

 
               Presedinte de sedinta,  

                 

      Consilier , Nela Carmen   CRĂCIUN  
                 

                                                                                                         Contrasemnează,  

                 

Secretar general :   

                 

                                                                                                             Elena PETRACHE  

 

       Săgeata , 27  aprilie  2022 

 Nr.22  

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Săgeata în şedinţă 
ordinara din  27 aprilie  2021 conform prevederilor art. 139 alin.(1) şi alin.(3) lit.c) cu un 
număr de   12 voturi”pentru”, 0 “împotrivă” 0 “abţineri”,  din numărul total de 12 

consilieri locali în funcţie şi 12  consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 

 

 

 


