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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA CACICA 
PRIMAR 

 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Cacica nr. 27 din 14 aprilie 2022 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2023 
 

Consiliul local al comunei Cacica, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, înregistrat cu nr. 9125 din 8.11.2022; 
 În conformitate cu: 
- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) şi cele ale  Titlului IX şi Titlului X din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art. 184, art. 185, art. 266 şi art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 din Legea   nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  
- prevederile art. 87 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. I. Hotărârea Consiliului Local Cacica nr. 27 din 14 aprilie 2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
pentru anul 2023, se modifică şi se completează după cum urmează: 
1. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
2. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, 
modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de interes local, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
3. Se aprobă Regulamentul privind eliberarea autorizațiilor de acces pentru circulația autovehiculelor a căror masă 
totală maximă autorizată este egală sau mai mare de 7,5 tone, inclusiv a celor cu gabarit depășit și a celor care 
transportă mărfuri și produse periculoase, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
4. Se aprobă Procedura privind eșalonarea la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local și 
eșalonări la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor deîntârziere datorate pe perioada de 
eșalonare, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
5. Se aprobă Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren datorat bugetului local pentru 
clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi 
sociale ca furnizori de servicii sociale, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 
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 Art. II. Prezenta hotărârea se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava, Primarului comunei Cacica 
şi Compartimentului buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Cacica prin grija secretarului general al comunei Cacica şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe panourile de 
afişaj special amenajate ale Consiliului local al comunei Cacica, precum și pe pagina de internet a Primăriei comunei 
Cacica, www.comuna-cacica.ro.   
                                                             
                                                                                                                                                                  
                                              Iniţiator: 

                              PRIMAR                                                                Avizat: 
                                                                         Secretar general al comunei Cacica, 

                                                                                                              
 
 
Cacica, 8 noiembrie 2022                                                                          
Nr. 9126 
 


