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ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 

 
 
 

HOTÂRARE 
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2023 

 
 
 

           Consiliul Local al Municipiului Calafat, întrunit in şedinţa ordinara la data de 22.12.2022; 
 Analizând Proiectul de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2023, însoţit 

de raportul intocmit de Compartimentul impozite si Taxe înregistrat la numărul 43317/ 
21.11.2022, din iniţiativa primarului municipiului Calafat; 

 
                    Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată; 
- art.4, 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, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 
- HG. nr.1/13.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si 
reglementarea unor masuri bugetare; 
- art.266 alin. (6), alin. (7), art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
-Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 
Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi preşedintelui Institutul Naţional de 
Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 
a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările si completările ulterioare; 
- art.6 lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor 
de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor deconstrucţii;  
- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  
- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare; 

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c şi art.196 alin.1 
lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

http://codfiscal.net/43710/legea-2272015-noul-cod-fiscal
http://codfiscal.net/43710/legea-2272015-noul-cod-fiscal
http://codfiscal.net/43710/legea-2272015-noul-cod-fiscal
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HOTĂRÂSTE: 

Pentru anul 2023, se stabilesc si se aproba impozitele si taxele locale, dupa cum 
urmeaza: 

Capitolul I – Impozite si taxe locale 

 

Art.1. (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2023, se stabilesc 
potrivit prezentei hotărâri. 

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor 

locale şi amenzile se stabilesc, după caz, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(3) la art.460, alin.(2), cota impozitului/taxei pentru cladirile nerezidentiale aflate in 

proprietatea sau detinute de persoane juridice, cota stabilita de consiliul local pentru anul 2023 

sa fie de 0,5%, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. (1) Se aprobă majorarea cu 500%, începând cu al treilea an, a impozitului pentru 
terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Consiliului Local. 

 
(2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la aliniatul (1) se 

stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, conform propunerilor serviciilor de specialitate. 
 

Art.3. (1) Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile neîngrijite situate în 
intravilanul Municipiului Calafat. 

 
(2) Criteriile de încadrare a clădirilor în categoria celor prevăzute la alin. (1) se 

stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local, conform propunerilor serviciilor de specialitate. 

Art.4. (1) Nivelul taxelor speciale si al altor taxe locale prevăzute de art. 484 si art. 486 din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare se stabilesc, 
pentru anul fiscal 2022, în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 (2) Se elimina taxa de cununie in alta locatie decat ce stabilita de catre administratie in 
valoare de 1000 de lei. 

          Art. 5.  Se aprobă procedura privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul 
art. 484 si art. 486  din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal conform Anexei nr. 3. 

          Art. 6. (1) Se aprobă procedura privind scutirile de impozite şi taxe, conform Anexei nr. 4. 
 

                    (2) Consiliul local acorda scutiri/reduceri de la plata impozitului/taxei, in condiţiile 

art.456 alin. (2) si art.464 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare, pe baza solicitărilor temeinic justificate depuse de către contribuabili. 

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei stabilita prin art. 456 alin.(2) si art.464 alin. 

(2) se aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care contribuabilii au 

depus documentele justificative. 

 Art. 7. Sa acorda scutiri la plata impozitelor si taxelor locale pentru toti tinerii pana la 

varsta de 35 de ani care isi deschid o afacere pe raza municipiului Calafat. 

 Art. 8. Reducerea impozitelor si taxelor locale cu 20% a societatilor care creeaza 

minimum 5 locuri de munca in cursul anului 2023, incepand cu data infiintarii ultimului loc de 

munca din cele cinci. 

 Art. 9. Eliminarea taxei la cimitir pentru executarea lucrarii subterane in valoare de 500 

lei/groapa. 
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                      Art. 10.   La data adoptării prezentei hotărâri se indexeaza nivelurile impozitelor, taxelor 

locale şi a altor sume care se fac venit la bugetul local, care constau într-o anumită sumă în lei 
sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, în municipiul CALAFAT, începând cu 
01.01.2023.  

     
                         Art. 11.  Orice modificare a legislaței incidente în domeniu, modifică de drept prevederile 

prezentei hotărâri.  
 
                        Art. 12.  Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 
 

 

Capitolul II Dispozitii finale 

 

         Art.13. Creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2022, mai mici de 
40 lei, se anulează conform prevederilor art. 266, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 207/2015, privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările si completărilor ulterioare. Plafonul se aplică totalului 
creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori aflate în sold la data de 31 decembrie 2022.     

        Art.14. (1)Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2023 a impozitului pe 
clădiri, teren şi mijloace de transport datorat pentru intregul an fiscal de catre contribuabilii 
persoane fizice, se acorda o bonificaţie de 10%  

                     (2) Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2023 a impozitului/taxei pe 
clădiri, teren şi mijloace de transport datorat pentru intregul an fiscal de catre contribuabilii 
persoane juridice, se acorda o bonificaţie de 10% 

        Art.15.  (1) Hotărârea se aplică începând cu data de 01.01.2023 . 

                    (2) începând cu data de 01.01.2023, încetează aplicabilitatea pentru viitor a oricăror 
prevederi contrare prezentei hotărâri şi cuprinse în hotărâri ale Consiliului Local al municipiului 
Calafat. 

        Art.16. Primarul municipiului Calafat, prin Serviciu Economic, va aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

        Art.17. (1) Această hotărâre se comunică către cei menţionaţi la art. anterior si Instituţia 
Prefectului Judeţului Dolj. 

                     (2) Hotărârea se aduce la cunoştinţă public conform prevederilor legale. 

Presedinte de sedinta,     Vizat pentru legalitate 
Ciobanu Radu      Secretar general, Colina Maria 
 
 
 
 
 
Nr.156 
din 22.12.2022 

 


