
              R O M Â N I A                                                                                                                          
JUDEŢUL SATU MARE          

       CONSILIUL LOCAL al                                                 
      MUNICIPIULUI CAREI                                                      

H O T Ă R Â R E A    Nr.  246  / 07.10.2022 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023       

 Consiliul local al municipiului Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară, la
data de 07.10.2022.

Văzând :
Referatul de aprobare nr. 20068/05.10.2022 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care 

propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023,

Având în vedere :
Raportul  nr.  20077/05.10.2022  al  Serviciului  Impozite  şi  Taxe  Locale  privind  stabilirea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, 
Rezultatul nr 10898/30.05.2022 al dezbaterii publice asupra propunerilor de fundamentare a

impozitelor și taxelor locale.
HCL nr 147/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023,
Referatele comisiilor de specialitate, precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței, 

Văzând :
Prevederile art. 457 - art. 489 și următoarele din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu

modificările şi completările ulterioare, precum și prevederile art. 491 din Legea 227/2015, respectiv
prevederile  art.  183  și  266  din  Legea  nr  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu
modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, și art. 139 alin.3 lit.c din OUG nr 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se revocă HCL nr 147/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
            2023.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
Nr. total al consilierilor în funcţie – 19
Nr. total al consilierilor prezenţi –  15
Nr. total al consilierilor absenţi – 4
Voturi pentru     - 15  
Voturi împotrivă     -   
Abţineri     - 



Art.2. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2023, conform Anexei care face    
            parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă  bonificația  de  10% din  impozite,  pentru  plata  cu  anticipație  a  întregii  sume  
aferente anului 2023,  până la data de 31 martie 2023, atât pentru persoane fizice cât și pentru
persoane juridice.

Art.4.  Creanţele fiscale restante aflate în debit la data de 31 decembrie a anului, mai mici de  10 
lei,  se  anulezeă. Plafonul  se  aplică  totalului  creanțelor  fiscale  datorate  și  neachitate  de  
debitori. 

Art.5. Se aprobă plafonul maxim de 5 lei exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței  
fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere. În situația în care decizia are ca obiect 
mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe. 

Art.6.  Se aprobă plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația 
de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care  
înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, astfel: 9.000  
lei, inclusiv, în cazul persoanelor juridice, respectiv 2.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor 
fizice. 

Art.7. Valoarea/mp înscrisă în contractele de concesiune se indexează anual cu rata inflației anului
anterior.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică
Primarului municipiului Carei
Serviciului Impozite și Taxe
Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare

Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului 
Carei.   

        Contrasemnează                         
Preşedinte de şedinţă              Secretar General al Municipiului Carei  

                      Dan-Gabriel BONTEA                                   cj. Adela-Crina OPRIȚOIU        
 
                                                                     
      

Carei, 07.10.2022
Red/Dact. A.C.O./E.R.                        
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