
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA SIEU 
I 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 
fa\a de impozitele 9i taxele locale pentru anului 2022 

Consiliul local al comunei $ieu, intrunit in ~edinta ordinara pe luna aprilie,in prezen\a a 11 consileri. 
Lunand in considerare unul dintre scopurile asigurarii autonomiei locale, care are la baza dreptul sa instituie 

9i sa perceapa impozite 9i taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finan\area activita\iilor 
stabilite in competen\a acestor autorita\i, 

Tinand seama de necesita\iile de realizare a veniturilor proprii, ale bugetului local pentru anul 2023, in scopul 
asigurarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum 9i de condi\iile locale specifice zonei, pe de alta parte, 

Avand in vedere: 
- proiectul de hotarare nr. 1041 din 14.03.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2023 fa\a de impozitele 9i taxele locale pentru anului 2022 ; 
- prevederile Hotararii Consiliului local $ieu nr.22 din 22.04.2021, privind indexarea impozitelor si taxelor 

locale pentru anul fiscal 2022, fa\a de impozitele 9i taxele locale pentru anului 2021; 
- Raia inflatiei pentru anul 2021, comunicata de lnstitutul National de Statistica, care este de 5, 1 %; 
- Referatul de aprobare nr.1078 din 14.03.2022, a Primarului comunei $ieu in calitatea de ini\iator al 

proiectului de hotarare; 
- Raportul de specialitate nr. 1077 din 14.03.2022 a al Compartimentului buget, finante, contabilitate, 

impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei $ieu; 
- Anuntul nr.1019 din 14.03.2022, pentru afisarea Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si 

taxelor locale 9i a taxelor speciale pe anul 2023 9i a fost pus la dispozitia cetatenilor din cadrul Comunei $ieu in 
vederea depunerii de sugestii, opinii, recomandarii ~i contestatii si publicat pe: www.comunasieu.ro; 

- procesul-verbal nr. 1868 din 27.04.2022, privind ridicarea anuntului de afi~are a proiectului de act 
normativ, privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale,datorate de persoanele fizice ~i juridice in anul 2023, 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 20 din28.04.2022, cu caracter consultativ; 
In conformitate cu prevederile: 
-art. 491 din Titlul IX al Legii nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-art.5,alin.(1), lit.,,a", art.16 alin.(2), art.20, alin.(1}, lit.b), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b} ~i alin.(4), lit. (c), art.139, alin.(3), lit. c) ~i art.196 alin.(1), lit.a), 

din Ordonanta de Urgenta nr.57 /2019 privind Codul Administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

H O T A R A ~ T E: 

Art.1. Se aproba indexarea cu rata inflatiei de 5, 1 % a sumelor aferente impozitelor ~i taxele locale stabilite, 
pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul 2023, fa\a de sumele aferente impozitelor ~i taxele locale stabilite, 
pentru anul 2022. 

Art.2. Prezenta Hotarare intra in vigoare incepand cu data de 1 lanuarie 2023 9i este aplicabila pentru anul 
fiscal 2023. 

Art.3. Primarul comunei $ieu, prin Compartimentului buget, finante, contabilitate,. 

Art.4. Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea 
art.139, alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenu/ 41 Romaniei nr. 57/2019 din 
03.07.2019, privind Codul administratiJ'l respectiv cu un numar de / voturi ,,pentru" -voturi -
,,Tmpotriva" --- - ,,abtineri" ......- din , n consilieri prezenti. 



Art.5. Prezenta hotarare se va comunica cu : 
- lnstitutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei Sieu; . 
- Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 
- Cetatenii comunei $ieu, prin afi~are ~i publicare pe pagina de net a comunei; 
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