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ANUNŢ 
 

 

Primăria Oraşului Recaş anunţă organizarea  
dezbaterii publice cu privire la proiectul de  

hotărâre privind indexarea impozitelor, taxelor 
și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023 

 
Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice poate fi consultat: 

• pe site-ul Primăriei Orașului Recaș - https://primariarecas.ro/economic/ 
• la sediul Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86. 

  
Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 

recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice: 27 iunie 2022, ora 16,00. 
  
Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face: 

• prin email pe adresa: contact@primariarecas.ro 
• prin fax la nr. 0356/177.279 
• prin poștă pe adresa Primăriei Orașului Recaș, str. Calea Timișoarei nr. 86 
• depuse la Registratura Generală – Primăria Orașului Recaș, str. Calea 

Timișoarei nr. 86. 
  
Materialele transmise vor purta mențiunea: 
  

”Recomandare privind proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor, 
taxelor și tarifelor locale pentru anul 2023” 
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Nr. 175/20.06.2022 

 
Inițiator: Primar Teodor PAVEL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind indexarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023 

 
Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş, 

Întrunit în ședință ordinară, 

 
Având în vedere: 
❖ referatul de aprobare cu nr. 9.168/20.06.2022 al primarului Orașului Recaș privind indexarea 

impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022; 
❖ raportul de specialitate nr. 9.169/20.06.2022;  
❖ rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior (2021) de 5,1 % comunicată pe site-ul oficial al 

Ministerului Finaţelor Publice precum și în Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2022 al 
Institutului Național de Statistică; 

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

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

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

❖ prevederile 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; 

❖ prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale Titlului IX - art. 491, art. 493 
alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

❖ prevederile O. U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 
completările ulterioare; 

❖ prevederile art. 38 alin. (2), art. 162, art. 185 alin. (1) lit .a) și alin. (6), art. 266 alin. (6) și art. 
344 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

❖ prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în special 
prevederile punctului 11 lit n): ”rotunjirea este o operaţiune de stabilire a sumelor datorate 
bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt 
mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai 
mari. 

Reguli de rotunjire: 
(i) rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; 
(ii) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale; 
(iii) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale; 
(iv) în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora stabilită 
conform art. 489 din Codul fiscal” 



❖ prevederile Hotărârii Consiliului Local Recaș nr. 402/ 22.12.2021, privind aprobarea 
impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022; 

❖ procesul-verbal de afișare cu nr. 9.202/20.06.2022 al proiectului de hotărâre privind 
indexarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023; 

❖ procesul-verbal cu nr. _____/28.06.2022 privind împlinirea termenului de transmitere a 
propunerilor, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare pentru proiectul de hotărâre 
privind indexarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2023; 

❖ raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Recaş, prin care se acordă aviz 
_____________;  
 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (5), art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4) 
lit. c), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1), alin. (3) lit. c), ale art. 196 alin. (1) lit. a), art. 198 alin. (1) 
și art. 200 din Ordonanța de Urgență nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. – (1) Pentru anul fiscal 2023, impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, se indexează cu 5,1% faţă de impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, 
persoane fizice şi juridice pentru anul fiscal 2022, aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Local al Orașului Recaș cu nr. 402/ 22.12.2021, privind aprobarea impozitelor, taxelor 
și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022. 
   

              (2) Limitele amenzilor prevazute la art 493 din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare, se actualizeaza pentru anul fiscal 2023 cu rata inflatiei 
de 5,1%. 
 
Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023 și va completa 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 
fiscal 2023. 
 
Art. 3.  – Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul şi potrivit Legii nr. 554/2004, legea 
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Art. 4. – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de încredinţează Primarului 
Orașului Recaș și Serviciului Economic – Compartiment Impozite și Taxe Locale, Executare Silită 
și Casierie din cadrul Primăriei orașului Recaș. 
 
Art. 5.  – Prezenta se comunică: 

➢ Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 
➢ Primarului Orașului Recaș; 
➢ Secretarului general al Oraşului Recaş; 
➢ Serviciului Economic din cadrul Primăriei Oraşului Recaş; 
➢ Serviciului Economic – Compartiment Impozite și Taxe Locale, Executare Silită și 

Casierie din cadrul Primăriei orașului Recaș; 
➢ Cetățenilor, prin publicarea în Monitorul Oficial al Orașului Recaș, în format 

electronic, pe pagina de internet www.primariarecas.ro. 
 

 
                 Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                       Consilier local,                             Secretar General al Orașului Recaș, 
                                                                                  Jr. Cătălina MOLDOVAN  

http://www.primariarecas.ro/

