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HOTĂRAREA Nr.      /2022 

privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită 
sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, 

precum și limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023 
 
 

 Consiliul Local al municipiului Orăștie, Județul Hunedoara, 
 Analizând referatul de aprobare nr.4946/04.04.2022 al Primarului Municipiului Orăștie, 
dl ing.Ovidiu Laurențiu Bălan din care reiese necesitatea și oportunitatea adoptării unei hotărâri 
privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor care constau într-o anumită sumă în 
lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum și limitele 
amenzilor care se fac venit la bugetul local pentru anul 2023. 
 În conformitate cu prevederile Titlului IX și ale art.491, alin.(1), alin (1^1), alin (2), 
art.493, alin.(3) și (4), art.494, alin.(10) și (11) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.27 și art.30 din Legea nr.273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare.  

Ținând cont că au fost respectate prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică. 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), lit.”b” coroborat cu alin(4), lit.”c”,  
art.139, alin.(1) şi alin.(3), lit.”c”, art.196, alin.(1), lit.”a” și ale art.243, alin.(1) lit.”a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  - Se aprobă indexarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, 
precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile în anul 2023, cu 
rata inflației de 5,1 %.   

Art.2  - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 și va fi luată în calcul la 
stabilirea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023. 

Art.3  - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de 
Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4  - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul și Serviciul 
Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăștie.  

Art.5  - Prezenta hotărâre se comunică : 
 - Instituției Prefectului - Județul Hunedoara; 

- Primarului Municipiului Orăștie; 
 - Direcției economice; 

- Serviciului Impozite și Taxe Locale;  
- Direcției tehnice; 
- Direcției Arhitect Șef.    
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