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ANUNT 
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND  STABILIREA  NIVELULUI IMPOZITELOR, TAXELOR LOCALE, 
TAXELOR SPECIALE  SI AMENZILOR APLICABILE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE IN ANUL 

FISCAL 2023 
 
 

Se aduce la cunostinta publica, in conditiile art. 7  din Legea nr. 52 / 2003  privind 

transparenta decizionala in administratia publica, republicata , ca urmeaza  a se supune 

dezbaterii autoritatii publice deliberativeproiectul de hotarare privind stabilirea  nivelului 

impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale  si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si juridice 

in anul fiscal 2023, in baza  raportului de specialitate si a referatului de aprobare cu 

documentatia aferenta, proiect ce se  posteaza pe site-ul institutiei http://primaria-mereni.ro/ 

si se afiseaza la sediul primariei comunei Mereni, judetul Constanta. 

Asteptam in scris la sediul Primariei comunei Mereni, judetul Constanta sau prin posta 

electronica la adresa de e-mail:primaria.mereni@yahoo.com,sau prin posta la sediul Primariei 

comunei Mereni, str. Libertatii, nr. 112, comuna Mereni, judetul Constanta propunerile, 

sugestiile sau opiniile dumneavoastra  cu privire la actul normativ prezentat in  anexa pana la 

data de 27.12.2022. 
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REFERAT DE APROBARE  
LA PROIECTUL DE  HOTARARE PRIVIND  STABILIREA  NIVELULUI IMPOZITELOR, TAXELOR 

LOCALE, TAXELOR SPECIALE  SI AMENZILOR APLICABILE PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE 
IN ANUL FISCAL 2023 

 
 

 
 Impozitele si taxele locale reprezinta  una din sursele  pe care se constituie bugetul 
local, de aceea fundamentarea lor este obligatoriu sa fie stabilita  in decursul anului pentru 
anul fiscal urmator, in conformitate cu prevederile  : 

- Titlului IX Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- HG nr. 1 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 
2015; 

- Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completariel 
ulterioare; 

 Potrivit prevederilor art. 3, lit. d) din legea nr. 227 / 2015 , fiscalitatea la nivelul  
administratiei publice locale trebuie sa aiba in vedere  eficienta impunerii care ,, asigura 
niveluri similar ale veniturilor  bugetare de la un  exercitiu bugetar la altul prin mentinerea 
randamentului impozitelor, taxelor si contributiilor in toate fazele ciclului economic, atat  in 
perioadele de avant economic cat si  in cele de criza. 
 Unul din scopurile asigurarii  autonomiei locale  are la baza   dreptul sa instituie si 
sa perceapa  impozite sitaxe locale, pe fondul constituirii  de resurse financiare pentru 
finantarea activitatilor stabilite in competenta acestor autoritati. 
 In conformitate cu prevederile art. 489 din Legea nr. 227 / 2015  Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, autoritatea deliberativa  a administratiei publice locale, 
la propunerea autoritatii executive poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale 
prevazute in prezentul titlu, in functie de rumatoarele criterii;’ economice, sociale, geografice 
precum si de necesitatile bugetare anuale. 
 In conformitate cu prevederile art. 489 din Codul fiscal, autoritatea deliberativa a 
administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale 
la impozitele si taxele locale prevazute in acesta, in functie de  urmatoarele criterii: economice, 
sociale, geografice precum si de necesitatile bugetare  anuale, cu exceptia taxelor prevazute 
la art. 494, alin. (10),  lit. b). Cotele aditionale stabilite nu pot fi  mai mari de 50% fata de 
nivelurile maxime stabilite prin lege. 
 Prin proiectul de hotarare  se propune ca, pentru anul 2023  nivelurile impozitelor 
si taxelor locale, sa fie calculate  prin aplicarea unei cote  aditionale  la unele  impozite sitaxe, 
avand in vedere necesitatile bugetare locale pentru sustinerea programelor de dezvoltare 
economico-sociale si de mediu ale comunei. 

http://www.primãria-mereni.ro/
mailto:primãria.mereni@yahoo.com


 Proiectul de  hotarare include toate modificarile legislative aduse Legii nr. 227 / 
2015 privind Codul  fiscal. 
  
 Proiectul de hotarare  privind aprobarea  nivelului impozitelor, taxelor locale, 
taxelor speciale si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si persoanelor juridice in anul fiscal 
2023, va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Mereni. 
 
 
 
 

INITIATOR 
PRIMAR 

GURITA DUMITRU 
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PROCES VERBAL DE AFISARE 
 

INCHEIAT  CU OCAZIA AFISARII PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND  STABILIREA  NIVELULUI 
IMPOZITELOR, TAXELOR LOCALE, TAXELOR SPECIALE  SI AMENZILOR APLICABILE 

PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE IN ANUL FISCAL 2023 
 
 
 

 Azi, 07.11.2022  s-a procedat la afisarea proiectului de hotarare privind  stabilirea  
nivelului impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale si amenzilor aplicabile persoanelor fizice  
si juridice in anul fiscal 2023. 

 Orice persoana interesata  poate formula propuneri, sugestii,  opinii cu valoare 

derecomandare privind acest proiect de  act normativ. Propunerile, sugestiile sau 

recomandarile  se vor formula in scris la sediul Primariei comunei Mereni, judetul Constanta 

sau prin posta electronica la adresa de e-mail:primaria.mereni@yahoo.com,sau prin posta la 

sediul Primariei comunei Mereni, str. Libertatii, nr. 112, comuna Mereni, judetul Constanta 

pana la data de 27 decembrie 2022. 

Persoanele sau organizatiile  interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de hotarare vor specifica articolul sau articolele din  proiect la care 

se refera, mentionand  data transmiterii si datele de contact ale expeditorului. 

Proiectul de hotarare este afisat pe site-ul Primariei comunei Mereni http://primaria-

mereni.ro/ si la sediul primariei comunei Mereni, str. Libertatii, nr. 112, comuna Mereni, judetul 

Constanta. 
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