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HOTĂRÂREA NR. 57
din 22 Decembrie 2022

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 

        Consiliul Local al Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin

Având în vedere: 
 Referatul  de  aprobare  al  Primarului  Comunei  Ciclova  Romana,  în  calitate  de
iniţiator si  proiectul de hotărâre  stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a
taxelor speciale pentru anul 2023 ; 

Raportul compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Ciclova Romana

În conformitate cu prevederile: 
-  Art.  56,  art.  120  alin.  (1),  art.  121  alin.  (1)  și  (2)  și  art.  139  alin.  (2)  din

Constituția României, republicată ;
-  Art.  9  paragraful  3  din  Carta  Europeană  a  Autonomiei  Locale,  adoptată  la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;
-  Art.  7  alin.  (2)  din  Legea  nr.  287/2009 privind  Codul  Civil,  republicată,  cu

modificările ulterioare ;
- Art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27,

art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
cu modificările și completările ulterioare ;

- Art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale Titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările ulterioare ;

-  Art.  7,  alin.  13  din  Legea  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în
administrația publică 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art. 139 alin (3)
lit c), art. 154 alin. (1), art. 196 alin (1) lit a) și art. 243 alin (1) lit a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

 H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1 – Se stabilesc si se aprobă impozitele și taxele locale, precum si taxele
speciale, începând cu 1 Ianuarie 2023,  conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.



Art.2 – Taxele si impozitele prevazute la art.1 constituie venituri ale bugetului
local al comunei Ciclova Romana si vor fi avute in vedere la elaborarea proiectului de
buget pe anul 2023. 

Art.3  – Scutirile  si  facilitatile  se  acorda  acelor  categorii  de  contribuabili/
beneficiari in conditiile prevazute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.4 – Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de
transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie
2023, se acorda o bonificatie de 10%. 

Art.5  – Cu  ducere  la  indeplinire  a  prezentei  se  incredinteaza  primarul  si
compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei comunei Ciclova Romana.

Art.6 –  Secretarul general al comunei  Ciclova Română va comunica prezenta
hotărâre  Instituției  Prefectului  –  Județul  Caraș-Severin,  primarului  comunei  și  va
dispune postarea acesteia pe site-ul propriu.

    Presedinte de sedinta                    Contrasemneaza pentru legalitate
     Vuc Nicolae-Cosmin                            p. Secretar general  

     Becker Veronica


