
 Nr. 5090 din 10.11.2022 

 A N U N T 

     In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica, se aduce la cunostinta publica, urmatorul proiect de act normativ: 

     PROIECT DE HOTARARE 

 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale ale Comunei Cociuba Mare pentru anul 

 fiscal 2023 

Conform art.7 alin 2 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia  publica, anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la 

cunostinta publicului, cu cel putin  30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de 

catre autoritatile publice. 

 Procedura dezbatere: 30 de zile lucratoare: termen 10.12.2022 

 Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza, este anexat 

prezentului anunt. 

  Propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare, se pot depune in scris la sediul 

primariei. 

Data 10.11.2022 

     PRIMAR      PENTRU SECRETAR 

SFERLE  MIHAI FLORIN  POP FLORICA 



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR INTERIMAR 

POP FLORICA 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale Comunei Cociuba Mare pentru anul fiscal 2023 

      Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dl Sferle Mihai-Florin-primarul comunei, 

raportul de specialitate primit din partea compartimentului de specialitate al primarului și avizul 

favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Cociuba Mare, 

     Potrivit prevederilor: 

-art 5 alin 1,lit a,art 16 alin 2,art 20 alin 1 lit b,art 27,art 30 din Legea nr 273/2006 privind finanțele

publice locale,cu modificările și completările ulterioare

- art 1,art 2 alin 1 lit h,art 489,art 491 ale Legii nr 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare,titlul IX Impozite și taxe locale,

- art 7 din legea nr 52/2003 privind transparența decizională cu modificările și completările

ulterioare,

Având în vedere prevederile OG 16/2022 pentru modificarea și completarea  Legii 227/2015 privind 

codul fiscal, aborgarea unor acte normative și alte măsuri financiar- fiscale. 

      În temeiul art. 129 alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit c), art 196 alin (1) lit. a) din OUG nr 

57/2019 privind Codul Administrativ 

Consiliul Local al Comunei Cociuba Mare adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

      Art 1  Se majorează  impozitele și taxele locale Pentru anul 2023 la nivelul Comunei 

 Cociuba Mare față de nivelul anului 2022 după cum urmează: 

(1) cota de impozitare a clădirilor nerezidențiale in cazul persoanelor juridice va fi de 1% de la

1,3%

(2) in cazul terenurilor agricole intravilane impozitul va fi majorat cu 50% respectiv 60lei/ha față de

40 lei /ha

(3) taxa de salubrizare va fi de 100 lei /persoană față de 86 lei/ persoană în 2022

(4) taxa pentru eliberarea certificatului de posesor va fi de 100 lei de la 20 lei



    Art 2 Comunicarea prezentei hotarâri factorilor interesați se va face prin grija secretarului general 

al comunei Cociuba Mare. 

    Art 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : 

-Instituția Prefectului Județului Bihor

-Primarul comunei

-Serviciul impozite și taxe

-Afișaj public

-Dosar special

Inițiator 

Primar Mihai Sfele 



Compartimentul  Contabilitate Impozite Taxe și Administrativ 

Nr. înregistrare:  

 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale ale 
 Comunei Cociuba Mare pe anul 2023 

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru 

 modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative 

 și alte măsuri financiar-fiscale, respectiv faptul că la clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice, 

 impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% de la 0,2% 

PROPUN 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COCIUBA MARE 

Majorarea impozitele și taxele locale Pentru anul 2023 la nivelul Comunei Cociuba Mare față de 

 nivelul anului 2022 după cum urmează: 

- cota de impozitare a clădirilor nerezidențiale in cazul persoanelor juridice va fi de 1% de la 1,3%

- in cazul terenurilor agricole intravilane impozitul va fi majorat cu 50% respectiv 60lei/ha față de 40

lei /ha

- taxa de salubrizare va fi de 100 lei /persoană față de 86 lei/ persoană în 2022

- taxa pentru eliberarea certificatului de posesor va fi de 100 lei de la 20 lei

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor  
și impozitelor locale ale Comunei Cociuba Mare pe anul 2023, pe care vi-l supunem spre dezbatere 
 și aprobare. 

Întocmit, 

Consilier Superior 

Anton Maria 
Consilier Superior 

Tocuț Georgeta 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/256327


JUDETUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL 
COCIUBA MARE 

VIZAT 

PRIMAR SFERLE MIHAI FLORIN 

ANEXA HCL NR. 1 COCIUBA MARE la roiectul de hotarare rivind a robarea indexarii cu rata inflatiei 
5,1 % a impozitelor si taxelor locale ale Comunei Cociuba Mare pentru anul fiscal 2023 

CAPITOLUL I. Codul fiscal - titlul I,, Impozite si taxe locale,, 
Impozitul pe cladiri 

Calculul impozitului pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice 

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile - anexa , aflate in proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.1 % , asupra valorii impozabile a cladirii .Cota impozitului pe cladiri se 
stabileste prin hotarirea a consiliului local . 

Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei , se determina prin inmultimerea suprafetei construite desfasurate a 
acestei , exprimata in metri patrati , cu valoarea impozabila corespunzatoare , exprimata in lei/mp, din tabelul unnator 

TIPUL CLADIRII V ALO AREA IMPOZABILA 
- lei I m2 -

Cu instalatii de apa, de canalizare, Fara instalatii de apa, canalizare , 
electrice si incalzire electrice sau incalzire 
( conditii cumulative) 

2022 2023 - 5,1% 2022 2023-5,1% 

A.Cladire cu cadre din beton annat sau 2120 2228 1273 1338 

cu pereti exteriori din caramida arsa sau
din orice alte materiale rezultate in
unna UilUl tratament termic si/sau
chimic
B.Cladire cu peretii exteriori din 636 668 426 448 






























