
R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJEŞTI 

JUDEŢUL TELEORMAN 

H O T Ă R Â R E 
privind: modificarea si completarea  HCL nr. 64/ 28.12.2022 privind 

aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna Blejesti pentru 
anul 2023 

  
Consiliul local al comunei Blejeşti -Teleorman, întrunit în şedinţă 

extraordinară de lucru în data de 30 ianuarie 2023, având în vedere :  
- referatul de aprobare  întocmit de primarul localității nr.157/ 10.01.2023, 

- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei 

comunei Blejești nr. 158/10.01.2023,  

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Blejeşti  

- prevederile art 58, art 60 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, rerepublicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare  

 - HCL nr. 64/ 28.12.2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in comuna 

Blejesti, pentru anul 2023 si eroarea strecurata in pagina 2 a anexei ,  

          -prevederile  art 457, alin (1)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal-calculul 

impozitului pe cladiri rezidentiale ,aflate in proprietatea persoanelor fizice , cu modificările și 

completările ulterioare, actualizat la zi , avand in vedere ca pct 106, 107-117, din OG nr. 16/ 

2022 se vor aplica incepand cu anul 01.01.2025, conform pct 19 din Legea nr. 370/ 2022 

       - prevederile art.84, art.129 alin.(1) și alin.(4) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ;  

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 

Administrativ : 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.I. Se aprobă modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local 
Blejeşti nr. 64/  28 decembrie 2022 privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale in comuna Blejesti , pentru anul  2023, dupa cum urmeaza:anexa care 
face parte integranta din hotararea nr. 64/ 28.12.2022, se va modifica , 
respectiv se va completa in partea de inceput a paginei a doua , astfel : 
- inainte de tabelul  Nivelurile stabilite pentru anul 2023 , persoane 

juridice- cladiri , se introduce prevederea , cu urmatorul cuprins : 
“-conform art 457 alin. (1), Cod Fiscal : Pentru clădirile rezidenţiale şi 
clădirile-anexă , aflate in proprietatea persoanelor fizice,  impozitul  
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0.1%, asupra 
valorii impozabile a clădirii” 
- randul patru, ultim  al aceluiasi tabel se modifica si va avea 
urmatorul cuprins : 
-cf art 460, alin (8) Cod Fiscal In cazul in care proprietarul cladirii nu 
a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca 
proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal 



competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. 
Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea 
acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul 
contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. 
Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 
octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul 
urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la 
aceasta data, impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei 
stabilite potrivit alin. (1) sau (2), dupa caz, asupra valorii impozabile 
a cladirii.   
ART.II.  Celelalte prevederi ale HCL nr. 64/ 28.12.2022, rămân neschimbate . 
ART.III. Secretarul general al  comunei Blejeşti se va îngriji de comunicarea 

prezentei hotărâri către Instituția Prefectului Teleorman pentru verificarea 
legalității, către primarul localității, către compartimentul financiar contabil, 
impozite si taxe si de afișarea prezentei hotărâri la avizierul principal și pe 
pagina oficială a  Primăriei Blejești. 
 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

                                       SECRETAR GENERAL 
 Petrescu Zoica                                                     
                                                                            Jr. Burcea Adriana   
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