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 H O T Ă R Â R E A  NR. 89 
 din 31.08.2022 

 Privind: stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

 Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
 Numărul şi data înregistrării proiectului: 1799/01.08.2022; 

 Având în vedere minuta dezbaterii publice nr. 
 Având în vedere prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
 Având în vedere prevederile  Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura  Fiscală; 
 Având  în  vedere  prevederile  O.U.G.  nr.80/  2013  privind  taxele  judiciare  de  timbru,  cu  modificările  și 

 completările ulterioare; 
 In baza prevederilor : 
 -  art.139  alin.3  din  OUG.nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și  completările 

 ulterioare; 
 -  art.129  alin.2  lit.b  si  alin.4  lit.c  din  OUG.nr.57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  si 
 completările ulterioare 

 H O T Ă R Ă  Ş T E : 
 Art.  1.  Se  aprobă  valorile  impozabile,  impozitele  si  taxele  locale,  alte  taxe  asimilate  acestora,  precum 

 si amenzile pentru anul 2023 stabilite în sume fixe conform Anexei 1, după cum urmează: 
 1.1.Nivelurile  stabilite  in  sume  fixe  prevazute  in  Tabloul  cuprinzând  impozitele  si  taxele  locale  pentru 

 anul 2023, constituind Anexa nr.1,care face parte integranta din prezenta hotărâre; 
 a)  cota  prevăzută  la  art.457  alin.(1)  din  Legea  227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozit  pe  clăadiri 

 rezidențiale și clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice ) se stabilește la 0.1 %; 
 b)  cota  prevăzută  la  art.458  alin.(1)  din  Legea  227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozit  pe  clădiri 

 nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, se stabilește la 0,7 %; 
 c)  cota  prevazută  la  art.458  alin.(3)  din  Legea  227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozit  pe  clădiri 

 nerezidențiale în cazul persoanelor fizice utilizate în domeniul agricol  ), se stabilește la 0,4%; 
 d)  cota  prevazută  la  art.458  alin.(4)  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozitul  pe  clădirile 

 nerezidențiale  în  care  valoarea  cladirii  nu  poate  fi  calculată  conform  prevederilor  art.458  alin  (1)  în  cazul 
 persoanelor fizice ) se stabilește la 2%; 

 e)  cota  prevăzută  la  art.460  alin.(1)  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozit  /taxa  pe 
 clădiri rezidențiale în cazul persoanelor judice ), se stabilește la 0.1 %; 

 f)  cota  prevăzută  la  art.460  alin.(2)  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozit  /taxa  pe 
 clădiri nerezidențiale in cazul persoanelor judice ), se stabilește la 1.3 %; 

 g)  cota  prevăzută  la  art.460  alin.(3)  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozit  /taxa  pe 
 clădiri  nerezidențiale  aflate  în  proprietatea  sau  deținute  de  persoane  juridice,utilizate  pentru  activități  din 
 domeniul agricol ), se stabileste la 0,4 %; 



 h)  cota  prevăzută  la  art.460  alin.(8)  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  Fiscal  (  impozit  /taxa  pe 
 clădirile  a  căror  valoare  impozabilă  nu  a  fost  actualizată  în  ultimii  5  ani  anteriori  anului  de  referință  în  cazul 
 persoanelor juridice), se stabilește la 5 %; 

 1.2.Cuantumul  taxelor  speciale  pentru  anul  2023  -  Anexa  nr.2,  care  face  parte  integrantă  din 
 prezenta hotărâre; 

 Art.  2.  Se  aprobă  procedura  privind  declararea  stării  de  insolvabilitate  a  debitorilor  persoane  fizice 
 sau juridice, conform Anexei nr.3. 

 Art. 3. Anexele 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 4. Bonificația  pentru plata cu anticipație, până la 31 martie inclusiv a anului respectiv, 

 a  impozitului/taxei  pe  clădiri  și  teren,  impozitului  pe  mijloace  de  transport,  datorate  pentru  întregul  an  de 
 către  contribuabili  persoane  fizice  și/sau  juridice,  (art.462  alin.  (2),  art.  467  alin.  (2)  şi  art.  472  alin.  (2)  din 
 legea 227/2015) se aprobă ca fiind în cuantum  de 10%. 

 Art.5.  Creanţele  fiscale  restante,  aflate  în  sold  la  data  de  31  decembrie  a  anului,  mai  mici  de  40  lei 
 pe contribuabil, se anulează. Plafonul se aplică tuturor creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

 Art. 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului comunei Valea Mărului. 
 Art.7.  Prezenta  hotărare  se  comunică  în  mod  obligatoriu,  prin  intermediul  secretarului  comunei,  in 

 termenul  prevazute  de  lege,  primarului  comunei  Valea  Mărului  și  Prefectului  judetului  Galați  și  se  aduce  la 
 cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariavaleamarului.ro 

 Preşedinte de şedinţă, 

 Contrasemnează, 
 Secretar general al comunei, 

 Dumitrașcu Maranda 

http://www.valeamarului.ro/

