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JUDEŢUL  IALOMIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  ALEXENI  

==================================================================                                                                                                                                                                                                       

   H O T Ã R Â R E  

privind  indexarea   impozitelor şi taxelor locale  

pentru  anul  fiscal 2023 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ALEXENI, JUDETUL IALOMIȚA, întrunit în sedința 

ordinară ,  

Având în vedere : 

  - indicele ratei inflației aferent  anului 2021 de  5,1 %  comunicat prin  adresa nr. 154 din 

14.01. 2022 a Direcției Județene de Statistică Ialomița; 

 - prevederile art.87 alin.(3), art.129 alin.(4) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 27  din  Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu 

modificarile și completările ulterioare; 

 -  prevederile  Titlului IX – impozitele și taxele locale, în special art. 491 din Legea 

nr.227/2015 – privind Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare; 

 Examinând: 

           - referatul de aprobare al primarului nr.  1682 din  27.04.2022, inițiatorul proiectului ; 

           -  raportul compartimentului de  specialitate nr. 1706  din  27.04.2022; 

           - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Alexeni; 

 În temeiul art.129, alin (2), lit.b, coroborat cu alin. 4, lit. c) și art.139 alin. (1), alin. (3), 

lit.c, și art. 196, alin (1), lit a)  din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ã R Ã Ş T E : 

 

 Art. 1.  Pentru anul fiscal 2023, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, 

persoane fizice și juridice , se indexează cu 5,1 % indicele ratei inflației aferent anului 2021 și 

sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  

Art. 2. Impozitele și taxele locale stabilite prin prezenta hotărâre constituie venituri 

proprii ale bugetului local al comunei Alexeni pe anul 2023.   

Art. 3.  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de  1 ianuarie 2023. 

Art. 4. Se aprobă anularea creanțelor fiscale aflate în sold la data de 31 decembrie 2022, 

mai mici de 40 lei, conform prevederilor art. 266 , alin.(5) din Legea 207/2015, privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 5. Primarul și compartimentul impozite și taxe  locale vor aduce la indeplinire 

prevederile prezentei hotărâri .  

 Art. 6. Prezenta hotãrâre se comunicã Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea exercitãrii 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţã publicã prin grija secretarului  general 

al comunei Alexeni .  
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