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Proiectul se va transmite:       - celor patru Comisii de specialitate ale Consiliului local spre avizare; 

- Direcția Economică pentru raport de specialitate; 

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE nr. 39/ 2023 
privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024 

 

 
 

 

 

Consiliul local al Municipiului Lupeni, 
Analizând Referatul de aprobare nr. 8018/ 17 martie 2023 a domnului Lucian Marius Resmeriță, Primar al 

Municipiului Lupeni prin care inițiază proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024;   

Văzând Comunicatul de presă nr. 13/ 13 ianuarie 2023 publicat pe site de Institutul Național de Statistică prin care se 

precizează rata medie a inflației pentru anul 2022; 

Având în vedere prevederile: 

- Titlului IX din Codul Fiscal (Legea nr. 227/ 2015); 

- Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- art. 30 al Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ținând cont de prevederile: 

- art. I pct. 94 și 95 al O.U.G. nr. 79/ 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal; 

- art. VI al Legii nr. 1/ 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative; 

- O.U.G. nr. 18/ 2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

- O.U.G. nr. 80/ 2013 privind taxele judiciare de timbru; 

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului local Lupeni  nr. 122/ 2003; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. “c” şi alin. (6) lit. “a” şi „b”, ale alin. (14)  precum și ale art. 139 din O.U.G. 

nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

 

Art. 1 – Se aprobă indexarea cu rata inflației de 13,8 % a impozitelor şi taxelor locale care constau 

într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, pentru anul 2024. 

Art. 2 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2024, completând, în mod 

corespunzător Hotărârea Consiliului local al Municipiului Lupeni de aprobare a impozitelor și taxelor 

locale pentru anul 2024. 

 Art. 3 – Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4 – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la îndeplinire de Primarul Municipiului Lupeni. 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice 

locale, prin publicare în presa locală. 
 

Lupeni,   

    17 martie 2023 

 
 

                        INIŢIATOR                       

             PIMARUL MUNICIPIULUI LUPENI                  AVIZAT – SECRETAR GENERAL                            

                LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ                     Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI 
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Referat de aprobare 
 
  

Potrivit prevederilor legale, anual, Consiliul local trebuie să reanalizeze taxele și impozitele locale și să adopte 

hotărâri privind stabilirea nivelului acestora pentru anul fiscal următor. Această analiză trebuie însă să aibă la bază indexarea 

anuală a impozitelor și a taxelor anului precedent cu indicele de inflație, indexare care trebuie aprobată până la data de 30 

aprilie a anului în curs. 

 Așa după cum bine știți, această prevedere a fost introdusă la 1 ianuarie 2016 prin actualul Cod fiscal – Legea nr. 

227/ 2015 care stabilea nivelul inițial al taxelor și al impozitelor, urmând ca, potrivit prevederilor art. 491, în cazul oricărui 

impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, 

sumele respective se indexeză, obligatoriu, anual, până la data de 30 aprilie. Potrivit prevederilor legale, indexarea se aprobă 

de către consiliile locale ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

 Deși situația economică a anilor precedenți a fost una deosebit de complexă, cu implicații economice majore atât 

pentru cetățeni cât și pentru firme, anul în curs se presupune a fi unul poate similar. Conflictul militar din vecinătatea 

României și semnele unei crize economice mondiale continuă să conducă la creșterea prețurilor la energie, la alimente și 

produsele indispensabile traiului zilnic însă textul imperativ al Codului fiscal nu lasă loc de interpretare sau de opțiune 

impunând indexarea tuturor impozitelor și a taxelor locale ale anului 2023 cu indicele de inflație ale anului precedent ca pe o 

actualizare a impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2024. 

 De precizat este faptul că potrivit prevederilor alin. (3) al art. 491 din Codul fical în cazul neîndeplinirii acestei 

obligații legale a consiliului local există o sancțiune, însă cei sancționați cu adevărat sunt cetățenii care vor fi obligați să achite 

impozitele și taxele locale la nivelurile maxime. 

 Pentru exemplificarea acestei obligații dar și a sancțiunii aferente vă prezint, în extras, prevederile legale: 

Art. 491: Indexarea impozitelor şi taxelor locale 

(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe 

baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând 

cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La 

nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

(3) Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exerciţiului 

bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care 

este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către 

compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate 

potrivit prevederilor alin. (1). 

Cu ocazia stabilirii impozitelor și a taxelor locale – nu a indexării acestora – în conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal (Legea nr. 227/ 2015) consiliile locale pot, ca prin hotărâre, să stabilească și eventualele facilități pentru anumite 

categorii de persoane sau de bunuri, taxe speciale instituite pentru buna funcționare a unor servicii publice locale furnizate 

cetățenilor precum și alte taxe locale necesare asigurării serviciilor pentru cetățeni. 

Ținând cont de faptul că indexarea impozitelor și a taxelor locale nu este o opțiune ci o obligație mă văd nevoit să 

inițiez prezentul proiect de hotărâre care deși conduce la majorarea impozitelor și a taxelor locale cu un procent de 13,8 % este 

de preferat în locul unei majorări cu mult mai mari – aproape dublarea actualelor impozite – ca urmare a aplicării legislației în 

cazul neindexării.  

Pentru aceste considerente solicit Consiliului local Lupeni adoptarea hotărârii privind indexarea impozitelor şi taxelor 

locale prin aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 
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RAPORT 

 
 

 
 Analizând Proiectul de hotărâre nr. 39/ 2023 inițiat de domnul Lucian Marius Resmeriță, Primar al 

Municipiului Lupeni prin care propune Consiliului local al Municipiului Lupeni adoptarea unei hotărâri 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024, precizăm următoarele: 

 

În conformitate cu prevederile inițiale ale CODULUI FISCAL din 2015 (Legea nr. 227/ 2015), 

legiuitorul a stipulat obligativitatea consiliilor locale de a indexa impozitele și taxele locale cu indicele 

de inflație al anului precedent. 

Astfel art. 491, alin. (1) stabilea că în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă 

într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se 

indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru 

anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Potrivit alin. (2) al aceluiași articol, sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. 

Ulterior, prin punctul 28 al O.U.G. nr. 114/ 2018 s-a introdus un aliniat (3) cu o prevedere 

echivalentă unei sancțiuni: în caz de neindexare a impozitelor și taxelor locale de către consiliile locale, 

compartimentele de specialitate vor calcula impozitele maxime stabilite de Codul fiscal cu indicii maximi 

ceea ce ar conduce la dublarea impozitelor și a taxelor locale plătibile de contribuabilii din Municipiul 

Lupeni. 

Verificând site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, se poate constata că rata inflației pe anul 2022 este de 13,8 %, 

procent cu care se impune indexarea impozitelor și a taxelor locale ale anului 2023 pentru a fi plătibile în 

anul 2024. 

Menționăm că până la 31 decembrie 2023, Consiliul local al Municipiului Lupeni trebuie să 

aprobe impozitele și taxele locale aferente anului 2024 având la bază pe cele indexate cu indicele de 

inflație la care să aprobe coeficienții prevăzuți și eventual să acorde scutiri și bonificații în condițiile 

legii.   

 

     Prezentul Raport s-a întocmit în temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 

2019 privind Codul administrativ. 

 
 

 

                                                      

Director Economic 
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