
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BOTOSANI 
COMUNA MIHAI EMINESCU  
CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE  

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a  

taxelor speciale pentru anul 2023 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 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) și alin. (4) lit. c), art. 139 din Ordonanța de 

Urgență 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; 

 Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

Mihai Eminescu; 



 
 

 Proiectul de hotarare privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale pentru anul 2023 exprimat prin Referatul de aprobare, 

Ținând 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 act de:  

a) Referatul de aprobare al Primarului comunei Mihai Eminescu 

b) Referatul de aprobare intocmit de compartiment taxe si impozite 

nr.7063/13.04.2022 

c) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Mihai Eminescu 

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, 

Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2023 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 

precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

În temeiul prevederilor art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c), 

ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 



 
 

Consiliul Local al Comunei Mihai Eminescu adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1.(1). Se aprobă indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 

pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1 % comunicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, 

respectiv pe cele al Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și o cotă adițională 

de 2 %. 

          (2). Se aprobă indexarea cu 50 % a impozitului pe teren avand categorie de 

folosinta „padure” , exceptie facand terenurile care se incadreaza in dispozitiile art.464 , alin.(1) 

,lit.w) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare 

pentru anul 2023 . 

                  (3). Impozitul pe mijloacele de transport pentru un autovehicul de transport marfa 

cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone respectiv, combinantii de autovehicule 

, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone, se va indexa în funcţie de rata de schimb a monedei 

euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an publicată în Jurnalul Uniunii 

Europene şi de nivelurile minime prevăzute în ,G:\eurolegis\ro\index\act\74017 - A0 de aplicare la 

vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri si pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Mihai Eminescu, prin aparatul său de specialitate.  

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Mihai Eminescu în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Mihai Eminescu Instituției 

Prefectului - Județul Botoşani, Serviciului financiar-contabil și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet 

http://comunamihaieminescu.ro 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ, 
     CONSILIER,                                        PTR. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ,             
ALECU DUMITRU                                                     MIHALACHE MARINELA 
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