
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clldirile

rezidenfiale gi nerezidenfiale pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPruLUI MOTRU

Av6nd in vedere :

* Prevederile art. 129, alin. 1, alin.2,lit.b, alin. 4 - lit.c din O.U.G.nr.57l20l9
privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

* Prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale,cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
* Prevederile art. 491din Legea nr.22712015 privind Codul fiscal, modificate prin

O.G.nr. 1612022;

n H.C.L.nr. 3612022 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile ale

impozitelor , taxelor locale Ei amenzilor pe anul 2023;
* O.G.nr. 1612022 privind modificarea ;i completarea Legii nr. 22712015 privind

Codul Fiscal;
* Prevederile Legii nr.2412000 privind Nonnele cle tehnica legislative pentru elaborarea

actelor nonnative. republicata cu modificarile si conrpletarile ulterioare;

t Referatul de aprobare;
* Raportul de specialitate ;

* Proiectul de hotdrire;
.i. Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

in temeiul art. 139, alin. I din O.U.G. nr. 57t2019 privind Codul
Administrativ, cu modificlrile qi completlrile ulterioare;

HOTARA$rB:

Art. l. Se stabilesc cotele procentuale de calcul a impozitului pe clldirile rezidenfiale ;i
nereziden{iale pentru anul 2023, conform anexei I care face parte integrantl din
prezenta hotlrire.
Art.Z. Toate celelalte prevederi ale H.C.L.nr.3612022 rlmin aplicabile in anul 2023.
Art.3. Prevederile hotlrffrii vor fi duse la indeplinire de cltre Serviciile de spcialitate din
cadrul Primlriei Municipiului Motru.
Art.4. Hotirfirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului,
qi Serviciilor de specialitate din cadrul Primlriei Municipiului Motru .

Aceastd llptdrAre a fost adoptat6 in qedinla ordinari a C.L. Motru
cu un nr. de ./..Xvoturi pentru,.=... vot impotrivi, ...=........ ablineri, exprimate

din nr. total ae ...1.8. consilieii prezenJi la gedinli qi din totalul de l9 consilieii in funclie
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Anexa nr. I ta H.C.L .n ....?.2..t.?..1,.g.1.12022

COTELE PROCENTUALE
aplicabile asupra valorii impozabile a clddirilor rezidenfiale ;i nereziden{iale

pentru calculul impozitului pe clSdiri, pentru anul2023

lAnrnr REZIDENTIALE : o,to/o
lAnmr NEREZIDENTIALE = t,to/o
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