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COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 

 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale si a taxelor  
asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna MIHAI EMINESCU, 

 judetul BOTOSANI pentru anul 2023 

 
Consiliul Local al comunei Mihai Eminescu întrunit în şedinţă ordinară în 

data de __, 
Analizând: 
- Raportul intocmit de Compartimentul Impozite si Taxe la Proiectul de hotărâre 

înregistrat sub nr. __,  
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu 
- Raportul de specialitate al Compartimentului juridic,  
- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local , 
Ținând cont de : 

 Art. 15 alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din 
Constituția României, republicată; 

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

 art. 87 alin.(3) ,art.129, alin.(1) , alin.(2) , lit.b) si alin.(4), lit.c) ,art.139 din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 
și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

 Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative; 

 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, cu modificările ulterioare; 



 art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

 art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

 art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 39/2002;  

 art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

 Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35/1999, cu 
modificările ulterioare; 

 Hotărârii Consiliului Local nr. 150/15.11.2017 privind stabilirea zonelor la nivelul comunei 
Mihai Eminescu, 

 Hotărârii Consiliului Local Local nr. 84/20,04,2022 privind indexarea impozitelor si 
taxelor locale , precum si a taxelor speciale pentru anul 2023, 

Tinand seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la 
nivelul comunei MIHAI EMINESCU este următoarea: 

a) Teren intravilan: 
i. Rang IV, zona A – satul Ipoteşti 

ii. Rang V, zona A – satele Cerviceşti, Cătămăreşti, Catămăreşti-Deal, 
Stânceşti, Baisa, Manoleşti, Cucorăni.  

b) Teren extravilan – zona A.  
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are 

la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de 
resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 

Tinand seama de necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2023 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte , 

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) si alin. (3), lit. c) si celor ale art. 196 alin. 
(1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

  



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIHAI EMINESCU ADOPTA PREZENTA 
HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă impozitele și taxele locale, taxele speciale si taxele 
asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în comuna MIHAI EMINESCU, 
judetul BOTOSANI, începând cu anul 2023, astfel cum sunt redate în Anexă, parte 
integranta la prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1). Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de 
transport sunt creanțe fiscale anuale care se plătesc în două tranșe egale până la 31 martie, 
respectiv 30 septembrie inclusiv. 

(2). Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se plătesc lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractelor prin care se 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință. 

Art. 3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate 
aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei 
inclusiv, fiecare, se plătește integral până la primul termen de plată. 

Art. 4. (1). În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipație până 
la data de 31.03.2023 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 
mijloacele de transport, se acordă o bonificație în cuantum de 10%. 

(2). În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipație până 
la data de 31.03.2023 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe 
mijloacele de transport, se acordă o bonificație în cuantum de 10%. 

Art. 5. Pentru aplicarea corectă a valorilor impozabile precum şi a impozitelor pe clădiri 
şi teren se vor avea în vedere prevederile în vigoare ale hotărârilor consiliului local al  comunei 
MIHAI EMINESCU privind zonarea comunei MIHAI EMINESCU. 

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023.  
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei MIHAI EMINESCU prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate. 
 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Mihai Eminescu, primarului comunei Mihai Eminescu, Instituției Prefectului Județul- 
Botosani, Serviciului Financiar-contabil şi se aduce la cunoștință publică. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR,  

GIREADĂ DUMITRU VERGINEL 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

SUHAREANU BOGDAN-GABRIEL 

 
 
 
 
 
 
 


