
HOTĂRÂRE DE CONSILIU
Nr. 160 din 23.12.2022

privind modificarea și completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 64/2022 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023

Consiliul Local al orașului Murfatlar, întrunit în şedința extraordinară, din data de
23.12.2022,

Având în vedere prevederile:
- referatul de aprobare nr. 47.713/19.12.2022 al domnului primar Gheorghe Cojocaru;
- raportul de specialitate nr. 47.712/19.12.2022 al Consilier Impozite și Taxe Locale, Mustafa

Turchian;
- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

orașului Murfatlar nr. 1 și 3;
Văzând dispozițiile:

- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;

- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art.
761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;

- Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și
completările ulterioare;

- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;

- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

- art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;
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- art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006;

- art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;

- art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;p

- art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 39/2002;

- art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;

- Ordinul nr. 25/1.382/37/1.642/14.297/746/20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

- Art. 6 si 7 din Legea nr. 552/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si

completarilor ulterioare;
- Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 30/31.03.2021
- Hotărârii Consiliului Local nr. 135/2021 privind aprobarea revizuirii zonării fiscale a

teritoriului orasului Murfatlar
Ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a
teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților este următoarea:

a) rangul oras Murfatlar și a sat component Siminoc - rang III;
Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare
pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități și armonizarea cu legislația în
vigoare, respectiv prevederile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

În conformitate cu prevederilor art 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit c),
art 196 alin (1) lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă următoarele modificări și completări la Hotărârea de Consiliu Local nr.
64/2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023,
astfel:

,,1. Se modifică și se completează Anexa 1.3 ,,Impozitul pe mijloacele de transport” prin
introducerea impozitului pe mijloacele de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone
în urma aplicării prevederilor art. 491 alin.11., conform Anexei 1.3 parte integrantă din prezenta
hotărâre.

2. Se introduce Anexa 1.9 ,,Sancțiuni”, Anexă care cuprinde cuantumul sancțiunilor prevăzute
în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată cu rata inflației, conform Anexei 1.9, parte
integrantă din prezenta hotărâre.



3. În Anexa 2.1 ,,Taxa de salubritate, anexă la HCL nr. 64/2022, se modifică și se
completează cuantumul taxei conform noilor tarife ale prestatorului de servicii, de la 11,84
lei/persoana/luna la 15,83 lei/persoana/luna, conform Anexei 2.1, parte integrantă la prezenta
hotărâre.

4. Se modifică și se completează Anexa 2.2 ,,Taxe ocupare domeniul public, anexă la HCL nr.
64/2022 cu Anexa 2.2. ,,Taxe ocupare domeniul public/privat”, conform Anexei 2.2, parte integrantă
la prezenta hotărâre.

5. Se modifică și se completează Anexa 2.5 ,,Taxa pentru eliberarea Avizului de functionare
si taxa pentru avizarea programului de funcționare”, conform Anexei 2.5, parte integrantă din
prezenta hotărâre.

6. Se modifică și se completează Anexa 2.6 ,,Taxe pentru activitatile prestate de către
serviciile din cadrul UAT oraș Murfatlar, conform Anexei 2.6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

7. Se modifică și se completează Anexa 3 ,,Regulament adoptare taxe specială”, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orasului
Murfatlar, prin aparatul de specialitate.

Art. 4. Hotărârea se comunică Primarului orașului Murfatlar, Compartimentelor de resort
din cadrul Primăriei, Instituției Prefectului – Județul Constanța și se duce la cunoștință publică prin
publicare în Monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-murfatlar.ro.

Prezenta hotărâre de consiliu a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 4 abțineri, 0 voturi
împotrivă.

Președinte de şedinţă, Contrasemnează,
Rohozneanu Constantin - Cosmin Secretar general,

Ciubuc Iuliana – Florentina
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