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PRIMAR AVIZAT,
SECRETAR ■RAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE /
privind modificarea, începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, 

impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata
infiaţiei în procent de 13,8%

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 10589 din 07.02.2023 şi Raportul 

de specialitate al Direcţiei Economice nr. 10590 din 07.02.2023;
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
-Adresa Institutului Naţional de Statistică nr. 13 din 13 ianuarie 2023, Extras de pe site-ul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei privind rata inflaţiei pentru anul 2022;
-Prevederile art. 491 alin.l şi alin. 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare;
-In conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată;
în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. c, art. 139 alin. 3 lit. c şi art. 196 alin.l lit. 

a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Modificarea, începând cu anul fiscal 2024, a nivelului valorilor impozabile, 
impozitelor, taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prin indexarea cu rata 
infiaţiei în procent de 13,8%, în conformitate cu Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul Municipiului Zalău;
- Direcţia Administraţie Publică;
- Direcţia Economică, Direcţia Patrimoniu;
- Aducerea la cunoştinţă publică.

Voturi: _”pentru”
"împotrivă”
"abţineri”

tPRIMAR, 
Ionel Ciunt

urfc
întocmii, consilier juridic, Rodica Pop, l
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MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR

450016- Zalău, Piaţa luliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj 
Telefon: (40)260.610550 
http://www.zalausj.ro

Fax.(40)260.661869 
e-mail: priinaria@zalausj.ro

Nr. înreg. 10589 din 07.02.2023

Referat de aprobare
a Proiectului de hotărâre privind privind indexarea cu 13,8 % a valorilor 

impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a
amenzilor aplicabile începând cu anul 2024

Potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare: “ Art.491

(1) In 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.

(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute înAabelul prevăzut la 
art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de sclumb a monedei euro în 
vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul 
Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare 
la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a 
monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE 
de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se 
comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (Ml) 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).”

Indexarea impozitelor şi taxelor locale

f
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Conform datelor comunicate de către Institutul Naţional de Statistică, prin 
comunicatul nr. 13 din 13.01.2023, cât şi pe site-ul oficial al INS, www.insse.ro, rata 
inflaţiei pentru anul 2022 a fost de 13,8 %.

Formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizând Indicele Preţurilor de 
Consum (exprimate procentual) sunt:

A= (SIA*IPC)/100 B-(SIA*RI)/100 + SIAsau

SIA - reprezintă suma iniţială de actualizat 
IPC - reprezintă Indicele preţurilor de consum 

- reprezintă Rata inflaţiei, iar RI= IPC - 100

unde

RI

Având în vedere prevederile legale, pentru anul 2023, indexarea cu rata inflaţiei 
de 13,8 % a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se va face prin raportare la valorile 
indexate pentru anul 2022 şi care au fost aprobate prin Hotărârea Consilului Local al 
Municipiului Zalău nr. 129 din 28.04.2022, cu excepţia impozitelor pentru autovehiculele 
de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, prevăzute 
la la art. 470 alin. (5) si (6) din Leşea 227/2015 privind Codul fiscal, care se vor indexa 
în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima z/ lucrătoare a lunii 
octombrie a fiecărui an §i publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime 
prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri.

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ supunem, spre dezbatere şi aprobare. 
Consiliului Local al Municipiului Zalău, Proiectul de hotărâre privind indexarea cu 

13,8 % a valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul 2024, 
aşa cum sunt ele stabilite în Anexa nr. 1.

Iniţiator,
Primarul Municipiului Zalău 

Ionel Ciunt

http://www.insse.ro


MUNICIPIUL ZALĂU 
PRIMAR
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Direcţia Economică
Nr. înreg. 10590 din 07.02.2023

Raport de specialitate pentru Proiectul de Hotărâre privind indexarea cu 13,8 % a 

valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul 2024

Potrivit art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
Indexarea impozitelor şi taxelor localecompletările ulterioare: “ Art. 491

” (1) In 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.

(Dl) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 
alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima 
zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de 
nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, 
exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului 
Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

(2) Sumele indexate conform alin. (1) şi (Dl) 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).”
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Conform datelor comunicate de către Institutul Naţional de Statistică, prin 
comunicatul nr. 13 din 13.01.2023, cât şi pe site-ul oficial al INS, www.insse.ro, rata inflaţiei 
pentru anul 2022 este de 13,8 %. Menţionăm că pentru anul 2017, rata inflaţiei a fost de 1,3% ; 
în anul 2018, rata inflaţiei a fost de 4,6 %; în anul 2019 rata inflaţiei a fost de 3,8 %; în anul 2020 
rata inflaţiei a fost de 2,6 %, iar în anul 2021 rata inflaţiei a fost de 5,1 %.

Formulele de calcul pentru actualizarea unor valori utilizând Indicele Preţurilor de Consum 
(exprimate procentual) sunt:

A= (SIA*IPC)/100 B=(SIA*RI)/100 + SIAsau

unde SIA - reprezintă suma iniţială de actualizat 
IPC - reprezintă Indicele preţurilor de consum 

- reprezintă Rata inflaţiei, iar RJ= IPC - 100RI

Având în vedere cele de mai sus, pentru anul 2024, propunem spre aprobare indexarea 
cu rata inflaţiei de 13.8 % a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la valorile indexate pentru anul 
2022 şi care au fost aprobate prin Hotărârea Consilului Local al Municipiului Zalău nr. 129 din 
28.04.2022, cu excepţia celor prevăzute la la art. 470 alin. (5) şi (6) din Leşea 227/2015 privind 
Codul fiscal care se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în 
prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi 
de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, care necesită 
calcule intermediare, vor fi stabilite ca urmare a indexării cu 13,8 %, cu două zecimale, iar în 
cazul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi altor taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzilor aplicate, care nu necesită calcule intennediare, aceste vor fi rotunjite ca urmare a 
indexării cu 13,8 % prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin 
majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

Conform celor menţionate mai sus, PROPUNEM spre aprobare, nivelurile indexate cu 
rata inflaţiei de 13,8 % a valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 
asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile începând cu anul 2024 aşa cum sunt ele 
stabilite în Anexa nr. 1 la prezentul raport de specialitate.

DIRECTORJtONOMIC,
Ec. Mari-^iHCuibuş

DIRECTOR ECflN^MIC ADJ.,
ludiu ChişEc. Mari

DE-/C.M.C.-2ex.
2
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I ROMÂNtA COMUNICAT DE PRESÂ
II INŞTITUTy L NAŢIONAL 

DE STATISTICĂ
wwvv.inşşe.fo Nr.13/13 ianuarie 2022

Domeniul: Preţuri de consum

INFLAŢIA Şl EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM: DECEMBRIE 2022

1. Indicele preţurilor de consum (IPC) - indicator pentru determinarea inflaţiei la 
nivel naţional

■ Preţurile de consum în luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%.

■ Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%.

■ (^a_medie_a modjficării_prgţurilor de consum înjjlţiiŢigle.l2_luni (iani^rie 2022
^.ecedentele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) este 13,8^

- decembrie 2^22) faţă de ^

2. indicele armonizat al preţurilor de consum (lAPC) 
determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE

■ Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 este 
100,12%.

■ Rata anuală a inflaţiei în luna decembrie 2022 comparativ cu.luna decembrie 2021 calculată pe baza indicelui 
armonizat al preţurilor de consum (lAPC) este 14,1%.

■ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - decembrie 2022) faţă de 
precedentele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) determinată pe baza lAPC este 12,0%.

indicator pentru

Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%)

Datele eraficului (xlsl vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homeoage
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Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

- procente -

Decembrie 2022 Anul 2022 faţă Rata medie lunară a inflaţiei, 
în perioada 11-31 XIIfaţă de: de

Noiembrie 2021Decembrie
2022 2021

2022 2021
Mărfuri aiimentare 101,26 122,05 115,69 1,7 0,5
Mărfuri nealimentare 99,68 114,95 114,74 1,2 0,9
Servicii 100,67 109,78 107,75 0,8 0,4
TOTAL 100,37 116,37 113,80 1,3 0,7
Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homeoage

Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

- luna anterioară = 100 -
Decembrie 2022

%
(a) Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,38
(b) Total IPC exclusiv combustibili 101,08
(c) Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,38
(d) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale 
şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,92

(e) Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili, energie electrică, gaze naturale 
şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi alcoolice şi tutun 101,01

100,37TOTAL

’’ Produse ale căror preturi sunt reglementate: medicamente, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, servicii de eliberare carte 
identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.
"1 Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoiior de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele 
proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.
Datele tabelului (xls> vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepaee

Informaţii suplimentare:
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe 
homepaee.
Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna decembrie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi 
servicii sunt prezentaţi în anexă. Datele prezentate în anexă (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului 
pe homepaee.
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic de Preţuri nr.12/2022.
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile de consum va apărea la data de 14 februarie 2023.
Arhiva comunicatelor de presă: https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presă-vie\A/

Direcţia de comunicare
e-mail: biroupresa(5)insse.ro 
Tel: +4021 3181869

https://insse.ro/cms/ro/comunicate-de-pres%c4%83-vie/A/


ANEXĂ

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA DECEMBRIE 2022 
LA PRINCIPALELE MĂRFURI Şl SERVICII

Decembrie 2022 
faţă de:Coeficient de 

ponderare Denumirea mărfurilor/serviciilor Noiembrie
2022

Decembrie
2021

% %
10000 TOTAL 100,37 116,37

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE3302 101,26 122,05
535 Produse de morârit şi panificaţie 101,08 125,71

- Produse de morărit36 100,41 131,45
- Făină21 100,14 133,00
- Mălai15 100,78 129,32

- Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi419 101,09 125,70
- Pâine352 100,88 125,83
- Produse de franzelărie9 102,01 124,29
- Specialităţi de panificaţie34 102,05 125,57

Legume şi conserve de legume342 101,16 122,24
- Fasole boabe şi alte leguminoase20 101,09 110,64
- Cartofi54 101,31 135,43
- Alte legume şi conserve de legume195 101,72 122,26
Fructe şi conserve din fructe239 99,35 114,46

116 - Fructe proaspete 102,01 110,33
- Citrice şi alte fructe meridionale114 96,79 118,49
- Conserve din fructe8 101,30 117,10
Ulei, slănină, grăsimi78 99,46 137,09
- Ulei comestibil68 99,05 137,46
- Margarină9 103,00 136,22
Carne, preparate şi conserve din carne832 101,58 117,42

73 - Carne de bovine 101,27 118,16
- Carne de porcine247 102,19 116,84
- Carne de pasăre178 100,79 121,54
- Preparate din carne282 101,76 114,27
- Conserve din carne18 101,36 122,28
Peşte şi conserve din peşte124 102,10 120,85
- Peşte proaspăt91 102,08 121,70
- Conserve şi alte produse din peşte15 102,11 n4,46
Lapte şi produse lactate509 101,46 130,67
- Lapte - total208 101,52 131,53
- Lapte de vacă140 101,26 132,80

- Brânză - total128 101,63 131,59
- Brânză de vacă (telemea)76 101,70 133,07
- Brânză de oaie (telemea)51 101,53 129,42

35 -Unt 101,35 145,14
Ouă57 106,10 135,51
Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine138 101,00 124,71
-Zahăr25 101,28 162,79
- Miere de albine24 100,75 111,62
Cacao şi cafea86 100,81 118,77
- Cafea64 101,06 121,02
Băuturi alcoolice127 101,19 110,81

32 -Vin 100,67 110,63
- Ţuică, rachiuri şi alte băuturi22 100,73 108,88

70 -Bere 101,59 111,54
Alte produse alimentare235 101,55 114,52



Decembrie 2022 
faţă de:Coeficient de 

ponderare Denumirea mărfurilor/serviciilor Noiembrie
2022

Decembrie
2021

% %
TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE4938 99,68 114,95
îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie482 101,06 108,51

8 -Ţesături 100,52 107,63
- Confecţii346 101,05 108,40
- Tricotaje92 101,23 109,64
- Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie19 100,92 106,33
încălţăminte335 100,88 108,77
-încălţăminte din piele229 100,91 108,01
Produse de uz casnic, mobilă352 100,51 107,01
- Mobilă66 100,86 108,21
- Frigidere şi congelatoare33 100,38 106,23
- Maşini de spălat46 100,02 107,82
- Maşini de aragaz, butelii9 100,59 106,88
- Articole de menaj52 100,68 107,31
Articole chimice272 100,86 109,20
- Lacuri şi vopsele10 100,47 107,14
- Detergenţi158 101,08 111,03
- Săpun de rufe2 100,31 112,87
Produse cultural-sportive314 100,38 108,40
- Cărţi, ziare, reviste67 100,50 113,46
- Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive143 100,26 105,56
- Autoturisme şi piese de schimb103 100,45 108,98
Articole de igienă, cosmetice şi medicale784 100,44 108,53
- Articole de igienă, cosmetice286 100,53 111,65
- Articole medicale498 100,38 106,71

- Medicamente376 100,25 105,78
Combustibili803 93,55 112,43
Tutun, ţigări705 100,08 106,86
Energie electrică, gaze şi încălzire centrală826 102,50 139,66
- Energie electrică471 104,79 145,14
- Gaze***302 100,03 135,73
- Energie termică53 99,79 120,10
Alte mărfuri nealimentare65 101,44 115,26
TOTAL SERVICII1760 100,67 109,78
Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte15 101,23 111,19
Chirie98 100,36 107,36
Apă, canal, salubritate241 100,49 121,05
Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul90 100,50 108,45
Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto24 100,46 112,77
îngrijire medicală143 101,22 111,12
Igienă şi cosmetică111 101,00 112,35
Transport urban72 100,29 110,29
Transport interurban (alte feluri de transport)54 101,01 115,65
-C.F.R.5 100,22 121,18
- Rutier7 101,33 115,82
-Auto-abonamente31 100,23 114,86
- Aerian3 113,83 117,67
Poştă şi telecomunicaţii530 100,14 99,89
- Servicii poştale7 100,05 100,05
-Telefon321 100,17 99,12
- Abonament televiziune202 100,11 101,09
Restaurante, cafenele, cantine103 100,98 114,65
Alte servicii cu caracter industrial77 102,12 115,38
Alte servicii202 100,99 112,94
- Plata cazării în unităţi hoteliere59 100,40 110,29

■"I s-au luat în considerare prevederile O.U.G. nr. 27/2022 privind mâsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie şi gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare. 
Pentru precizări suplimentare privind modul de calcul al Indicilor de preţ, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepafie.
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Acasa/Politici fiscale şi bugetare locale

Q CERERE privind restituirea amenzilor contravenţionale potrivit art. 2 din Legea nr. 257/2022

Populaţia definitivă a României la 1 ianuarie 2021

■ Rata inflaţiei 2022 - 13.8%
■ Rata inflaţiei 2021 - 5.1%
« Rata inflaţiei 2020 - 2.6%
■ Rata inflaţiei 2019 - 3.8%
• Rata inflaţiei 2018 - 4.6%
« Rata inflaţiei 2017-1.3%
• Rata inflaţiei 2016-1.5%

Rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022. respectiv 3 octombrie si publicată în 
Jurnalul Uniunii Europene din 30 septembrie 2022. conform prevederilor art. 491 din Codul fiscal: respectiv 1 euro = 4.9490 lei

Rata de schimb a monedei euro este 4.9475 lei conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2021

Rata de schimb a monedei euro este 4,8740 RON conform Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2020

■ Anexa cu nivelurile minime, exprimate în euro. prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru 
utiliiarea anumitor infrastructuri

• LEGE nr. 296 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
■ LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 (Cu modificările şi completările ulterioare) - Formă actualizată la data de 28 aprilie 2020
• Hotărâre nr. 247/26.03.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si

funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

administraţiei publice locale nu pot fi realizate fără aplicarea unor politici fiscale şi bugetare locale, care să asigure dezvoltarea fiecărei 
comunităţi.

De asemenea, un rol important îl are organizarea administrativ-teritoriale a României, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi 
atestarea domeniului public unităţilor administrativ-teritoriale.

Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale are în componenţă 2 servicii:

■ SERVICIUL REGLEMENTARE LEGISLAŢIE FISCALĂ Şl BUGETARĂ LOCALĂ ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII 
UR/AĂTOARELORATRIUBŢII SPECIFICE:

a) elaborează şi fundamentează acte normative în domeniul administrării creanţelor fiscale: a stabilirii, constatării, impunerii, urmăririi 
şi încasării impozitelor şi taxelor locale, a administrării creanţelor bugetelor locale, executării silite, inspecţiei fiscale, soluţionării 
contestaţiilor asupra actelor de impunere, finanţelor publice locale, transferării de atribuţii cu accent pus pe titlul IX din Codul fiscal. 
Codul de procedură fiscală. Legea administraţiei publice locale. Legea finanţelor publice locale. Ordonanţa Guvernului privind regimul 
juridic al contravenţiilor, legislaţia secundară şi pe alte acte normative cu reglementări în domeniul financiar-fiscal.
b) sprijină dezvoltarea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale prin elaborarea de politici fiscale şi bugetare la nivelul 
administraţiei publice locale;
c) colaborează cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi cu structurile profesionale ale acestora, în 
vederea asigurării implementării politicilor fiscale şi bugetare locale;
d) participă la elaborarea actelor normative şi a legislaţiei secundare privind: finanţele publice locale, stabilirea şi colectarea 
impozitelor şi taxelor locale. Inspecţia fiscală, depunerea declaraţiilor fiscale, urmărirea şi executarea silită a creanţelor fiscale locale, 
formularea de contestaţii asupra actelor de impunere şi de control emise de autorităţile administraţiei publice locale;



fr ■
e) elaborează şi fundamentează propuneri de alocări de sume pentru bugetele locale pe care le înaintează Ministerului Finanţelor 

- Publice în vederea cuprinderii în proiectului legii bugetare anuale şi a anexelor la legea bugetară anuală, precum şi în rectificările 
‘bugetare.

■ SERVICIUL ATESTAREA DOMENIULUI PUBLIC AL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA ÎN 
VEDEREA ÎNDEPLINIRII URMĂTOARELOR ATRIBUŢII SPECIFICE:

a) coordonează, la nivel tehnic, şi monitorizează procesul de organizare administrativ-teritorială şi elaborează, împreună cu autorităţile 
publice competente, propuneri privind îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale a României, cu respectarea dispoziţiilor legale 
în vigoare;
b) emite puncte de vedere privind proiectele de acte normative care privesc aspecte ale procesului de organizare administrativ- 
teritorială, iniţiate de alte autorităţi publice;
c) promovează proiecte de acte normative iniţiate de autorităţile publice pentru atestarea domeniului public UAT-urilor;
d) analizează şi emite puncte de vedere asupra proiectelor de legi privind schimbarea sau actualizarea unor denumiri ale unităţilor 
administrativ-teritoriale şi asigură evidenţa unităţilor administrativ-teritoriale, a satelor şi celorlalte localităţi componente ale acestora;

Aplicarea legii nr. 273/2006
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LEGĂTURI UTILEINSTITUŢII PUBLICE CENTRALE STRUCTURI ASOCIATIVE

Preşedinţia României 
Guvernul României

Asociaţia comunelor din România 
Asociaţia oraşelor din România 
Asociaţia municipiilor din România 
Uniunea consiliilor judeţene din România

Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Consiliul UE

Comisia europeană

Parlamentul European

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

(UUE)

Banca Centrală Europeană (BCE)

Curtea Europeană de Conturi 
Comitetul European al Regiunilor (CoR) 
Banca Europeană de Investiţii (BEI) 
Autoritatea Europeană pentru Protecţia 
Datelor (AEPD)

Mâi multe...

Secretariatul General al Guvernului 
Parlamentul României • Senat 
Parlamentul României - Camera Deputaţilor 
Ministere

UNITĂŢI SUB AUTORITATEAUNITĂŢI ÎN SUBORDINEA MDLPA
MDLPA

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici - 
ANFP

Institutul Naţional de Administraţie - INA 
Autoritatea Naţională de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice - ANRSC

Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară - ANCPI

Compania Naţională de Investiţii - CNI 
Agenţia Naţională pentru Locuinţe * ANL
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