
ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂRE NR.  31/2023
cu privire la modificarea HCL  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 şedinţă ordinară din data de  28
februarie  2023,  şedinţă  legal  constituită,  fiind  prezentă  majoritatea  consilierilor  în
funcţie (16) din totalul de 17 consilieri aleşi,

Analizând  referatul  de  aprobare  al  primarului,  raportul  compartimentului  de
specialitate, avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economică- socială,  buget,
finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  servicii  publice  şi
comerţ, juridice şi  pentru  administraţia  publică  locală  apărarea  ordinii  publice,
respectare a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase şi alte drepturi şi avizul
secretarului 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 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;

- Cap. VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.  227/2015
privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016 (M.Of. nr. 22 din 13 ianuarie
2016);

- art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-   art.  59 din nr.  Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative – republicată;

Ținând cont de prevederile: 
-  HCL 177/2022  cu privire  la  stabilirea impozitelor  și  taxelor  locale,  a

scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale pentru anul 2023;
Văzând Petiţia comercianților care își desfășoară zilnic activitatea la piața agro-

alimentară, înregistrată la Primăria orașului Covasna cu  nr. 907/16.01.2023,  prin care
au solicitat reexaminarea oportunității majorării taxei pentru folosirea meselor special
amenajate la  vânzarea  de brânzeturi,  carne și  produse,  respectiv pentru ocuparea de
boxă metalică.

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 modificări şi completări ulterioare,



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

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 -  Anexa 2 intitulat “Alte taxe locale” din  HCL 177/2022  cu privire la
stabilirea  impozitelor  și  taxelor  locale,  a  scutirilor  și  facilităților  fiscale  la
impozitele și taxele locale pentru anul 2023, se modifică după cum urmează:

 La art. 1, lit. d) „taxe percepute la piaţa agro-alimentară” alineatele 3-6
se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

“- pentru folosirea meselor special amenajate la vânzarea de brânzeturi
este de:

40lei/masă/zi sau abonament lunar de 800 lei. ”
- pentru folosirea de locuri special amenajate pentru vânzare carne şi

produse de care este de:
40lei/masă/zi sau abonament lunar de 800 lei. ”
-  pentru  folosirea  meselor  la  vânzarea  de  produse  nealimentare  şi

alimentare preambalate este de:
40lei/masă/zi sau abonament lunar de 800 lei. ”
-  pentru ocuparea de boxă metalică de 9 mp în piaţa agroalimentară

pentru comercializare produse este de: 
5,00 lei/mp/zi sau abonament lunar de 900 lei”

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 177/2022 rămân neschimbate.

Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul oraşului Covasna
prin aparatul de specialitate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează,            
        NEAGOVICI-VASILE CĂTĂLIN                      SECRETAR GENERAL

                                                                              AL ORASULUI  COVASNA,
                                                                              VASILICA ENEA
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