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Total consilieri Consiliul Local: 15 

Prezenţi: 15 

Pentru: 15 

Împotrivă: x 

Abţineri: x 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 99 din 20.12.2022 

 

pentru modificarea și completarea H.C.L. Periam nr. 38/28.04.2022 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 2023 

 
 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali s-a reunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2022. 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
a) prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) prevederile art. 7 alin. (2), art. 858-886, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare;  
c) prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
d) prevederile art. 5 alin. 1 lit. a și alin. 2, art. 16 alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. b, art. 27, art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
e) prevederile art. 457, art. 465, art. 470, art. 474, art. 475, art. 478, art. 484, art. 486, art. 491 şi ale 

art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) prevederile art. I pct. 215 din Legea nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
g) prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată (r1); 
h) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Ţinând cont de: 

a) prevederile H.C.L. Periam nr. 38/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 

Comuna Periam pentru anul 2023; 

b) faptul că sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. 5 și alin. 6 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se indexează anul în funcție de rata de 

schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în 

Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 

vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, existând comunicări în acest sens pe 

site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administraţiei referitoare la cursul de schimb a monedei euro. 

 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr. 9189/13.12.2022 prezentat de primarul comunei Periam, domnul Cornel 
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Dumitraș; 

b) raportul compartimentului de specialitate nr. 9199/13.12.2022 întocmit de doamna Simona-Elena 

Ferchi, inspector I principal-impozite şi taxe în cadrul Primăriei Comunei Periam; 

c) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat prin 

H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 

d) avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam.             

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b), 

art. 129 alin. (4) lit. c), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 

139 alin. (3) lit. c), art. 140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 243 alin. (1) și art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   PERIAM 
adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. Periam nr. 38/28.04.2022 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam pentru anul 2023, în sensul că după art. 1 alin. 2 se 

introduce un nou alineat, respectiv alin. 3, care va avea următorul conținut: 

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), sumele prevăzute în tabelul reprezentând Anexa nr. 1 

menționate la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 - Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, se indexează cu 4,9490 lei (în funcție de rata de schimb a monedei euro în 

vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a anului 2022 şi publicată în Jurnalul Uniunii 

Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele 

de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, comunicate pe site-urile oficiale ale 

Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei și Ministerului Finanțelor Publice).” 

Art. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2023 şi va completa Hotărârea nr. 

38/28.04.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 adoptată de Consiliul 

Local Periam. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei Periam, 

domnul Cornel Dumitraș, doamna Simona-Elena Ferchi, inspector I principal-impozite şi taxe, precum 

și Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul primăriei comunei Periam. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Periam, în 

termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- primarului comunei Periam; 

- consilierilor din cadrul Consiliului Local al comunei Periam;  

- compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul primăriei Comunei 

Periam; 

- doamnei Simona-Elena Ferchi, inspector I principal-impozite şi taxe; 

- doamnei Ramona-Maria Cîtea, casier; 

- compartimentelor din cadrul instituției; 

- S.P.C.L.E.P. Periam; 

- la dosarul şedinţei; 

- se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariaperiam.ro. 

 

 

 

 
 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         Ionel CĂPUȘAN 

      ____________________________________ 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

 Daciana BRONŢ  

______________________________________ 

 

 

L.S. 

http://www.primariaperiam.ro/
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 99/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 20/12/2022 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 21/12/2022 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 21/12/2022 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 21/12/2022 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 21/12/2022 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la 

data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 


