
 1 

                                     
                                     

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  IZVOARELE SUCEVEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023 
 

Consiliul  Local  al  comunei  Izvoarele  Sucevei, judeţul  Suceava; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin.(2) din 

Constituția României, republicată; 
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
3) art.7 alin.(2)din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

4) 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; 
5) art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

6) Art.87 alin.3 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

7) Art.6 alin.1 lit.k din Ordonanța de Urgență nr.133/2022 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, 
precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 ; 

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 la nivelul Comunei Izvoarele Sucevei  este următoarea: 
a) rangul IV -  sat  reşedinţă  de  comună:- Izvoarele  Sucevei; 

b) rangul V -  sate  componente  aparţinând comunei: Bobeica şi Brodina. 
Delimitarea  zonelor  în  intravilan  şi  extravilan  a  localităţii: zona  A,B. 

 

luând act de:  
a) referatul de aprobare al primarului Comunei Izvoarele Sucevei, în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat sub nr.7594/25.11.2022; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului primarului Comunei 
Izvoarele Sucevei,  înregistrat sub nr. 7595/25.11.2022; 

c) avizul Comisiei de  specialitate  pentru  programe de dezvoltare economico-
socială, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al 
comunei, agricultură,amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism, 

înregistrat sub nr.8080/28.12.2022; 
d) 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, 
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realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 

Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru 
anul 2023, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la 
nr.7596/25.11.2022 și care a făcut obiectul: 

a) afișării pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro.  

În temeiul art.5 lit.cc), art.129 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. c şi art.139 alin. (3) lit.c 
din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 

HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1.(1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 

2023, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri. 
(2)Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor 

locale,taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, 

după caz, de către Consiliul Local al Comunei Izvoarele Sucevei sunt prevăzute în anexa  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Izvoarele Sucevei, prin aparatul de specialitate.  

            Art.3.(1)Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Izvoarele Sucevei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele 
Sucevei și Instituției prefectului județului Suceava,care poate fi atacată potrivit legii 

contenciosului administrativ și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în 
spațiul accesibil publicului, la avizierul propriu și prin publicarea în Monitorul Oficial Local 

pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro. 
 (2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, 

potrivit prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 
 

 

Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei, în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2022,cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.c din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 7/9 voturi, din numărul 

total de 9 consilieri locali in funcţie si 7 prezenţi la sedinţă 
 
 
 

 
  Preşedinte de şedinţă,                                          Contrasemnează  pentru legalitate 
                                                                 Secretarul general al comunei, 

         Beniamin-Petrică VOVCIUC              Cătălina JURAVLE 
       
 
 
 
Izvoarele Sucevei 
Nr.57 din 28.12.2022 
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