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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TULCEA 

ORAŞUL ISACCEA 

PRIMĂRIA ORAŞULUI ISACCEA 

              

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

      Nr.124/28.10.2022 

 

privind aprobarea valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și amenzile aplicabile în 

anul 2023 în orașul Isaccea 

Ing. Anasatase MORARU, primarul oraşului Isaccea, 

Ținând cont de Referatul de aprobare ca intsrument de prezentare şi motivare nr. 

12347/18.10.2022 al inițiatorului – Primar, Moraru Anastase, supun spre aprobare valorile 

impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile în anul 2023 în orașul Isaccea. 

Având în vedere prevederile: 

- Art. 1, art. 2 alin (1) şi Titlului IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Titlului IX – Impozite şi taxe locale  din Hotărârea Guvernului  nr. 1/2016 privind 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare; 

- Art. 37 – 39, art. 162, art. 183, art. 266 alin. (5) şi (6), art. 344 din Legea nr. 207/2015 

privind Codul de procedura fiscală, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30,  

din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, 

abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale;  

- Art. 56, art. 120 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată; 

- Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Art. 4 şi art. 9 paragraf 3 din Carta europeană a autonomiei locale adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- Art. 19 şi art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

- O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre; 

- O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol aprobată prin Legea nr. 98/2009; 

- Art. 1 alin. (4) lit. i), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7), art. 44 alin. (2) lit. d), din 

Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 5 alin. (2) lit. k),  art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (5) şi alin. (8) Legea 101/2006 

serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 5 din Legea 7/1996 din a cadastrului şi a publicităţii imobiliare - republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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- O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă - republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 2 şi 3 din O.G. nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 14 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 30/2013 privind actualizarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 3/1999 ce cuprinde 

delimitarea zonelor situate în intravilanul oraşului Isaccea şi a localităţilor componente 

Revărsarea şi Tichileşti; 

- H.C.L. nr. 68/2002 privind încadrarea terenurilor din extravilan pe categorii de 

folosinţă şi zone completată prin H.C.L. nr. 12/2020; 

- H.C.L. nr. 50/2002 privind aprobarea Planului Urbanistic General şi a regulamentului 

local de urbanism a oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 

33/2012, H.C.L. nr. 31/2015 şi H.C.L. nr. 32/2020; 

- H.C.L. nr. 33/30.03.2020 privind aprobarea “Regulamentului privind condițiile de 

execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico –edilitare realizate pe domeniul public și privat al 

orașului Isaccea”; 

- H.C.L. nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Isaccea, judeţul Tulcea 

modificată şi completată prin H.C.L. nr. 34/2012, H.C.L. nr. 3/2012 şi H.C.L. nr. 104/2015; 

Ţinând cont de prevederile art. 2  din Legea 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi coroborate cu cele ale 

Legii 2/1968 , potrivit cărora oraşul Isaccea şi localitatea componentă Revărsarea sunt localităţi de 

rang III,  

Repectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația public, republicată; 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi  alin. (4) lit. c), art. 136 alin. (1), art. 139, 

alin.3, lit.c , art. 154 alin. (1), art.196, alin.1, lit.a, şi art. 243, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

 

PROPUNE: 

 Art. 1. (1) Impozitele şi taxele locale, taxele speciale şi amenzile aplicabile  în anul 2023 se 

stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 

 (2) Cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale şi amenzile 

reglementate de Codul Fiscal care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează de către Consiliul 

Local aloOraşului Isaccea cu rata inflaţiei pentru anul 2021 de 5,1 %, prevăzute în anexele 1-15 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă valorile impozabile, impozitele, taxele locale și amenzile aplicabile în 

anul 2023 în orașul Isaccea, judeţul Tulcea după cum urmează: 

ANEXA NR.1 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele fizice; 

ANEXA NR.2 – Impozitul/taxa pe clădiri datorat de către persoanele juridice; 

ANEXA NR.3 - Impozitul/taxa pe teren pentru persoane fizice; 
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ANEXA NR.4 – Impozitul/taxa pe teren persoane juridice; 

ANEXA NR.5 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice; 

ANEXA NR.6 – Impozitul pe mijloacele de transport persoane juridice; 

ANEXA NR.7 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 

ANEXA NR.8 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 

ANEXA NR.9 –  Impozitul pe spectacole; 

ANEXA NR.10 – Taxe speciale; 

ANEXA NR.10.1 – Taxe speciale – formulare tipizate; 

ANEXA NR.11 – Alte taxe locale; 

ANEXA NR.11.1 – Alte taxe locale – formulare tipizate; 

ANEXA NR.12 – Publicarea listelor debitorilor care înregistreaza obligații    fiscale restante;   

ANEXA NR.13 – Anularea creanţelor fiscale restante ale persoanelor fizice şi juridice aflate 

în sold la data de 31.12.2022; 

ANEXA NR.14 – Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a scutirilor de la 

plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice și juridice; 

ANEXA NR.15 – Regulamentul privind stabilirea procedurii de adoptare a taxelor speciale şi 

domeniile în care se pot institui. 

Art. 3. Creanţele fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2022 mai mici sau 

egale cu 39 de lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate 

de debitori, potrivit art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Art. 4. Neplata impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta hotărâre atrage 

după sine calcularea de majorări de întârziere şi sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele 

normative în vigoare. 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023, dată la care orice 

prevederi contrare îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, autoriăţilor interesate pentru ducerea 

la indeplinire a prevederilor sale și la cunoștință publică prin afişarea pe site-ul oficial 

www.isaccea.ro. 

 

Nr.voturi necesare(majoritate 

absolută) 

8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

 

  INIȚIATOR,                              AVIZAT DE LEGALITATE,      

    PRIMAR,                                   SECRETAR GENERAL, 

        Ing. Anastase MORARU                          cu atribuţii delegate,  

                                                                                                    FETA SĂNDICA 

http://www.isaccea.ro/
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