ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 61/2022
Privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2023
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data
de 27.04.2022 ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor
în functie (14).
Analizând Referatul de aprobare a primarului prin care se propune
indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, Raportul de
specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul Direcției
Economice, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat
al orașului, servicii publice și comerț şi juridică şi pentru administraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi, precum și avizul de legalitate dat
de secretarul orasului.
Având în vedere prevederile:
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat,
cu modificările ulterioare;
- art. 5 alin. (1) lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art.
30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 2 alin. (1) lit. h), și art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată,
- Hotărârii Consiliului Local nr. 124/2020 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (3) lit. “d”, art. 139 alin. (1) și
art. 196 alin. (1) lit. “a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019- privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a 14 consilieri ,,împotrivă” a - consilieri adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Sumele reprezentând impozitele și taxele locale stabilite pentru
anul fiscal 2022 se indexează cu rata inflației aferente anului 2021, stabilită de
Institutul Național de Statistică și publicată de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, în procent de 5,1 %, conform anexelor 1,
2 și 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Impozitele și taxele locale, indexate conform prevederilor art. 1,
se vor aplica începând cu anul fiscal 2023.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor ocupa
Primarul oraşului și Direcţia Economică.
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