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PROIECT DE HOTARARE Nr.21/21.03.2023 
 
 

privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2024, cu rata inflatiei 
 

Avand in vedere: 
- Prevederile art 129 alin (2) lit b) coroborat cu alin (4) lit c) din OUG nr 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- Comunicatul INS cu privire la rata inflatiei; 
- Referatul de aprobare nr. 3986/21.03.2023, al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- Raportul de specialitate 3987//21.03.2023; 
- Avizul secretarului comunei; 
- Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Puchenii Mari; 
- Prevederile art 1, art 2, alin (1), lit h) precum si ale Titlului IX Impozite si Taxe Locale din 

Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art. 139 alin (1) si art. 196 alin (1) lit a) din OUG nr 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova adopta prezenta  
HOTARARE: 

 
Art.1. Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 13,8% a impozitelor si taxelor locale precum si 
limitele amenzilor prevazute la art.493 alin (3) si (4) din  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
actualizata, pentru anul 2024, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2024 si va sta la baza Hotararii 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024. 
Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate. 
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija primarului. 
 
 

INITIATOR 
PRIMAR, 

NEGOI CONSTANTIN 
 
 

 
 
 



 
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
Nr.3986/21.03.2023 

 
Referat de aprobare 

 a Proiectului de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 
2024, cu rata inflatiei 

 Potrivit art. 491 din  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare:  
Art.491. Indexarea impozitelor și 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, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal 

anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Notă 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în 

anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General 

al Municipiului București 

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

expirarea exercițiului 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).  

 Conform datelor comunicate de Institutul National de Statistica, prin comunicatul nr 13 din 

data de 13.01.2023, cat si pe site-ul oficial al INS, www.insse.ro, rata inflatiei pentru anul 2022 a 

fost de 13,8%. 

 Fata de cele prezentate mai sus si in conformitate cu prevederile art. 136 alin (1) din OUG nr 

57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre dezbatere si aprobare, Consiliului Local al 

Comunei Puchenii Mari, Proiectul de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor 

locale, pentru anul 2024, cu rata inflatiei. 
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Raport de specialitate pentru 
 

Proiectul de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 
2024, cu rata inflatiei 

 
Potrivit art. 491 din  Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:  

Art.491. Indexarea impozitelor și 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, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal 

anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.Notă 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în 

anul fiscal următor. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General 

al Municipiului București 

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

expirarea exercițiului 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).  

Conform datelor comunicate de Institutul National de Statistica, prin comunicatul nr 13 din data de 

13.01.2023, cat si pe site-ul oficial al INS, www.insse.ro, rata inflatiei pentru anul 2022 a fost de 

13,8%. 

Avand in vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare indexarea cu rata inflatiei de 13,8% a 

impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2024. 

 
Referent, 

Neacsu Georgiana 
 
 
 


