
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clidirile

reziden{iale qi nereziden{iale pentru anul 2023

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEI., COSMIN:

AvAnd in vedere :

{. Prevederile art. 729, alin. 1, alin.2, lit.b, alin. 4 - lit.c ctin O.U.G.nr. 5712019

privind Codul administrativ, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
* Prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale,cu modificarile qi

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

O.G.nr. 1612022;

* H.C.L.nr. 3612022 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile ale
impozitelor , taxelor locale ;i amenzilor pe anul 2023;

* O.G.nr. 1612022 privind modificarea gi completarea Legii nr. 22712015 privind
Codul Fiscal;

* Prevederile Legii nr.24l2000 privind Normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor norrtrative. republicata cu rnodit'icarile si completarile ulte,r'ioare;

A Referatul de aprobare;
* Raportul de specialitate ;

in temeiul art. 136, alin. I din O.U.G. nr. 57f2019 privind Codul
Administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare;

PROPI]NE:

Art. 1. Se stabilesc cotele procentuale de calcul a impozitului pe clldirile reziden(iale qi
nereziden{iale pentru anul 2023, conform anexei I care face ;rarte integrantl din
prezenta hotlrire.

Art.2. Toate celelalte prevederi ale H.C.L.nr.3612022 rdm6n aplicabile in anul 2023

Art.3. Prevederile hotlririi vor fi duse Ia indeplinire de cltre Serviciile de spcialitate din
cadrul Primlriei Municipiului Motru.

Art.4. Hotirf,rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului,
qi Serviciilor de specialitate din cadrul Primlriei Municipiului Motru .
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Anexa nr. I la H.C.L.n

COTELE PROCENTUALE
aplicabile asupra valorii impozabile a cl5dirilor rezidenfiale

pentru calculul impozitului pe clidiri, pentru 2023

1. CLADIRI REZIDENTIALE: o,lo
2. OLLDIRI NBREZTDENTIALE : l,lo/o

Consilier j
ON Jr. IOVESCU V

nereziden{iale
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Referat de aprobare
privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a imporzitului pe clidirile

rezidenfiale ;i nerezidenfiale pentru anul'.2023

Av6nd in vedere prevederile O.G. nr. 16115.01.2022 gi Legii nr.
252122.07.2022 pentru modificarea qi completarea Legii nr.22712015 privind
Codul fiscal este necesard adoptarea unei hotdrSri de consiliu local pentru
punerea de acord a prevederilor legale cu privire la irnpozitul pe clddiri
reziden[iale qi nerezidenfiale ce urmeazd a se aplica in anul i'.023.

Propun Consiliului local adoptarea acestei hot5rdri cu menfinerea
impozitelor supuse aprobdrii astfel incdt acestea sd rdm6nd la nivelul anului
2022, cu excepfia impozitului pe clSdiri reziden[iale unde nivelul minim este de

0,lo fala de 0,09Yo aprobat prin H.C.L.
In consecin!5 consider cd aceastd hotdrdre trebuie adoptatd de urgen!6

pentru incadrarea in termenele legale.
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Serviciul ITL 2/_

Raport de specialitate
privind stabilirea cotelor procentuale de calcul a impozitului pe clSdirile

rezidenfiale Si nerezidenfiale pentru anul ',1023

in conformitate cu prevederile O.U.G.nr . 57l2ctlg privind Codul
Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi prevederile art. 16,
alin. 2 din Legea nr. 27312006, privind finanlele publice locale, cu modificirile
qi completdrile ulterioare, autoritelle deliberative ale administraliei publice
locale, in spe!5 consiliile locale, au atribulii sporite in domeniul stabilirii
impozitelor gi taxelor locale.

AvAnd in vedere prevederile art.491, alin.(1) din Legea nr.22712015
privind Codul fiscal, prin H.C.L. nr. 36128.04.2022 au fost indexate nivelurile
valorilor impozabile a impozitelor, taxelor qi amenzilor penttu anul 2023.

In conformitate cu prevederile art.116 din O.G. nr. 16115.07.2022,
privind modificarea Ei completarea Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal,
consiliile locale indexeazd anual, p6n[ pe 30 aprilie impozitele qi taxele locale
,, cu exceplia impozituluiltaxei pe clddiri care se actualizeazd. anual pe baza

valorilor clddirilor qi terenurilor acoperite de acestea, cup:inse in studiile de
piald referitoare la valorile orientative privind proprietdfile imobiliare din
RomAnia administrate de Uniunea NafionalS a Notarilor din ltom6nia.

Prin art. 1 17 din O.G.nr. 1612022, se stabileste ce. pentru anul 2023
consiliile locale trebuie sd adopte hotdrAri in termen de 6Cr de zile de la data
publicdrii in Monitorul Oficial, paftea I, a modific6rilor la Crtdul fiscal, din data
de 15.07.2022.

Pentru anul 2023 in ceea ce priveste impozitul ltaxa pe cladiri la
stabilirea impozitului /taxei pe clddiri se va avea in vedere studiul de piala
privind valorile minime ale proprietd{ilor imobiliare din ju<leful Gorj, valabile
pentru anul2023 al Camerei Notarilor Publici Craiova, toate celelalte prevederi
ale HCL nr.36128.04.2022 rdm6n6nd aplicabile in anul 2023.

in .ottt..int5 consider ci aceastd hotdrAre trebuie adoptatd de urgen!6
pentru incadrarea in termenele legale.
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