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HOTĂRÂRE 
referitoare la stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2023 

 
Având în vedere: 
- Referatul de necesitate nr. 33923 / 15.11.2022 al Direcţiei economice - Serviciul I.T.L. din cadrul 

Primăriei orş. Drăgăneşti-Olt ; 
- Referatul de aprobare nr. 34052 / 16.11.2022 al inițiatorului de proiect; 
- Anunțul de scoatere pe transparență decizională nr. 34053 / 16.11.2022 al proiectului de hotărâre; 
- Raportul nr. 36272 / 20.12.2022 al Direcţiei economice - Serviciul taxe şi impozite din cadrul Primăriei 

oraşului Drăgăneşti-Olt; 
- Avizul nr. 217 / 27.12.2022 al Comisiei Buget,finanțe, contabilitate din cadrul Consiliului local al 

Orașului Drăgănești-Olt; 
- Avizul nr. 220 / 27.12.2022 al Comisiei Urbanism-amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local al 

Orașului Drăgănești-Olt; 
- Avizul nr. 208 / 27.12.2022 al Comisiei Juridice, disciplină, drepturi cetățenești din cadrul Consiliului 

local al Orașului Drăgănești-Olt; 
- Avizul nr. 110 / 27.12.2022 al Comisiei Învățământ, activităţi ştiinţifice şi social-culturale din cadrul 

Consiliului local al orașului Drăgănești-Olt. 
- H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 59/28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. 
În conformitate cu prevederile: 

  - Titlului IX “Impozite şi taxe locale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
            - O.G. nr. 16 / 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea 
unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale;;   

- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala; 
- art.27 şi art.30 alin.1-6 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- O.G. nr. 80 / 2013 privind taxele judiciare de timbru; 
- art. 129 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. c din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 139 alin. 3 lit. c și art.196 alin.1 lit.a din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ.  

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI DRĂGĂNEŞTI-OLT 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 . Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2023, dupa cum urmeaza:  

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 
2023, constituind Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) cota prevăzută la art.457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile 
rezidenţiale şi clădirile - anexă ), se stabileşte la 0,1%; 
       c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile 
nerezidenţiale ), se stabileşte la 0,5%; 
       d) cota prevăzută la art. 458 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile 
nerezidenţiale , utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4%; 
         e) impozitul prevăzut la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride), se 
reduce cu  100% conform anexei nr.1, parte integranta la prezenta hotărâre; 
        f) impozitul prevăzut la art. 469 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport  
electrice), se reduce cu  100% conform anexei nr.1, parte integranta la prezenta hotărâre; 
        g) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de 
urbanism), se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 
        h) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 % din valoarea autorizata a 
lucrărilor de construcţii; 
         i) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit. l), se stabileşte la 1 % din valoarea autorizata a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente; 

http://www.draganesti-olt.ro/
mailto:primaria@draganesti-olt.ro
https://idrept.ro/00172813.htm
https://idrept.ro/00172816.htm


        j) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire), 
se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 
      k) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, 
totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 % din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate; 
      l) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru 
lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 
construire), se stabileşte la 3 % din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de şantier; 
     m) cota prevăzută la art.474 alin.(13) din Legea nr. 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare 
de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 % din valoarea autorizata a lucrărilor de 
construcţie; 
     n) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate), se 
stabileşte la 3% aplicata la valoarea serviciilor de reclama şi publicitate; 
     o) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit. a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, 
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileşte la 1%; 
     p) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit. b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte manifestări 
artistice decât cele enumerate la lit. t) ), se stabileşte la 3%. 

Art.2. Se aprobă acordarea de facilităţi şi reduceri fiscale persoanelor care îndeplinesc criteriile de 
acordare, în conformitate cu Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta.  

Art.3. Procedura-cadru privind majorarea impozitului pe terenurile și clădirile neîngrijite situate în 
intravilanul orașului Drăgănești-Olt, Anexa nr.3 la H.C.L. Drăgănești-Olt nr. 96 /28.12.2018, își păstrează 
aplicabilitatea și la nivelul anului 2023.  

Art.4. Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2) şi art.472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează: 

 a) in cazul impozitului pe cladiri  : 10%;  
 b) in cazul impozitului pe teren  : 10%;  
 c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport : 10%.  
Art.5. Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire în 

cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2023, se aplica delimitarea zonelor aprobata 
prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Draganesti-Olt nr. 33 / 30.05.2013. 

Art.6. Se stabilesc taxe speciale şi alte taxe locale, conform art.484 alin.(1) şi art.486 alin.(1) şi alin.(2) din 
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, menţionate în Anexa nr.1, parte integranta la prezenta hotărâre. 

Art.7. Se aproba, in conformitate cu prevederile art.266 alin.(5) şi alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind 
Codul de procedura fiscala, anularea tuturor creanţelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a 
anului 2022, mai mici de 40 lei. Plafonul se aplica totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori. 

Art.8. Pentru anul 2023, cotele adiţionale prevăzute la art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează: 

1) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 0%; 
2) în cazul persoanelor juridice, persoanelor fizice şi persoanelor fizice autorizate, impozitul pe mijloacele 

de transport se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 0 %; 
Art.9. Toate celelalte prevederi ale Codului fiscal se aplica si în anul 2023. 
Art.10. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.  
Art.11. Hotarârea, prin grija Comp. administrație publică locală,se va afisa pe site şi se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Olt  
- Primarului oraşului Drăgăneşti-Olt 
- Serviciilor din cadrul Primăriei Drăgăneşti-Olt. 

 
Nr. 177 / 28.12.2022   
 
                      
                      Preşedinte de şedinţă,                                                         Contrasemnează                                                                                                                                            
                           Consilier local,                                                          Secretar general U.A.T. 
                          NEACȘU Ionuț                                                   Jr. JIDOVU Laurenţiu-Adrian 

 
 
 

Adoptată cu 17  voturi pentru, Ø împotrivă şi Ø abţineri dintr-un total de 17 voturi valabil exprimate 
( 17 consilieri locali în funcţie ) în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Drăgăneşti-Olt 
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