
ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

                        
HOTĂRÂREA NR.  177/2022

Cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor și facilităților
fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2023

Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de  27
decembrie  2022,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleşi,

Analizând  referatul  de  aprobare  a  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate,  avizul  comisiilor  de specialitate:  juridică şi  pentru administraţie  publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor, pentru
culte  religioase,pentru  programe  de  dezvoltare  economică  –  socială,  buget,  finanțe,
administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, pentru
amenajarea  teritoriului  şi  urbanism,  realizarea  lucrărilor  publice,  conservarea
monumentelor istorice şi de arhitectură,  pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia
socială,  sport  și  tineret, pentru turism şi  agrement,  protecţia mediului,  agricultură şi
silvicultură, precum și avizul de legalitate dat de secretarul general al oraşului, 

În conformitate cu:
-  art.  27  și  30  din  Legea  nr.  273/2006 privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
- art. 22, art. 266 din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Legea 207/2015,

cu modificările și completările ulterioare,
-  Titlul  IX  din  Legea  nr.  227/2015 privind  Codul  Fiscal,  cu  modificările  și

completările ulterioare, coroborat cu prevederile pct. 19 lit. i) din Legea 370/2022 cu
privire la privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi
alte măsuri financiar-fiscale;

- HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016);

-  Legea nr.  52/2003 privind transparența decizională  în  administrația  publică,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinele nr. 114/2016 și nr. 1069/2016 pentru aplicarea pct. 101 din Titlul IX
„Impozite și taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal

                      - Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

Ținând cont de prevederile: 
- HCL 145/2009 privind aprobarea instituirii de taxe speciale pentru funcționarea

unor  servicii  publice  locale  pe  raza  orașului  Covasna,  cu  completările  ulterioare,



inclusiv prin HCL 6/2019
-  HCL 158/2022 cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și

Funcționare  al   Casei  Orășenești  de  Cultură  Covasna  și  al  Bibliotecii  Orășenești
Covasna,

- HCL nr.  53/2005  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  și
funcționarea activității de transport local în regim de taxi

- HCL 115/2022 privind aprobarea modificării  tarifelor practicate la transportul
public în regim de taxi pe raza orașului Covasna

-  HCL nr. 53/2010 privind reglementarea transportului de tonaj mare pe strada
Subșiclău, Covasna, modificată și completată prin HCL 12/2011

-  HCL 46/2005 cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine interioară la
Sala de Sport

- HCL nr. 93/2005 cu privire la înființarea Serviciului voluntar pentru situații de
urgență și a HCL 102/2017 privind reorganizarea Servicului Voluntar pentru Situații de
Urgență al Orașului Covasna.

-  HCL nr.  109/2016  privind instituirea  taxei  speciale  de  salubrizare  în  cazul
prestațiilor  de care  beneficiază utilizatorii  fără contract  de prestări  servicii  în orașul
Covasna și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de
salubrizare, completată prin HCL nr. 133/2016 şi prin HCL nr. 56/2021

- HCL 159/2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a scutirilor
și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2022

-  HCL  nr.  75/2017 privind  supraimpozitarea  clădirilor  și  terenurilor
neîngrijite/nelucrate de pe raza orașului Covasna. 

-  HCL nr.  61/2017 cu privire  la aprobarea Regulamentului  privind eliberarea
avizului  program  și  a  autorizațiilor  de  funcționare  pentru  desfășurarea  activităților
comerciale în orașul Covasna, modificată prin HCL 121/2022;

-  HCL nr. 61/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul
2023;

-  HCL  nr.  160/2018 privind  aprobarea  unei  noi  zonări  a  terenurilor  din
intravilanul orașului Covasna, cu completările ulterioare;

            În temeiul  prevederilor art. 129  alin. (2) lit. „b”, alin (4) lit. „c”.  art. 139  alin. (3)
lit. „c”, art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) li. „a” și art. 243 alin.1 lit „a”  din  O.U.G. 57/
2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Cu votul ,,pentru” a  16 consilieri, ,,împotrivă” a - consilieri,

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1  – Se aprobă  impozitele și taxele locale pentru anul 2023,  conform
anexelor 1 și 2 la prezenta.

Art.  2 -   Se  aprobă  taxele  speciale pentru  anul  2023,  în  vederea  asigurării



funcționării serviciilor publice locale, conform anexei 3 la prezenta.

Art. 3 – Se acordă facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pe anul
2023– conform anexei 4 la prezenta.

Art. 4 – Scutirile și reducerile la plata impozitelor și taxelor locale, pe anul 2023,
se vor acorda în conformitate cu procedura stabilită în anexa 5 la prezenta.

Art. 5 – (1) Limita maximă până la care pot fi anulate creanțele fiscale restante la
data de 31.12.2022 este de 40 de lei.

    (2)  Procedura  anulării  se  aplică  pentru  creanțele  fiscale  restante  și
accesoriile  aferente  acestora,  în  suma  maxim  40  lei,  pentru  pozițiile  de  rol  care
figurează cu debite curente.

Art. 6 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se vor ocupa
Primarul  orașului,  Direcția  economică,  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul
primăriei,  structurile turistice și/sau de tratament balnear în ceea ce privește taxa de
ședere în stațiune, Direcția Județeană de Sănătate Publică în ceea ce privește eliberarea
autorizațiilor sanitare de funcționare pentru obiectivele și activitățile care se defășoară
pe raza administrativ – teritorială a orașului Covasna.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,          
        VATÁNY FERENC SECRETAR GENERAL

                                                                                            AL ORAȘULUI COVASNA, 
VASILICA ENEA
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