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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/29.06.2022 privind stabilirea 

taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2023 

 

 

     Având în vedere referatul primarului nr.131/12.01.2023, raportul compartimentului taxe-

impozite nr. 132/12.01.2023 şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

înregistrate la nr. 329/25.01.2023 

 În temeiul prevederilor art.491 din Legea 227/2015 – privind Codul fiscal  
  

 În conformitate cu art. 129 alin.4 lit.c), art. 139 alin.3 lit.c) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 – privind Codul administrativ 

 Consiliul Local al Comunei Găvojdia  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 – Se modifică art.1 alin.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.54/29.06.2022 – privind 

stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2023, care va avea următorul cuprins: 

 „Art.1 - (1)În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

impozitare de 0,10 % la valoarea impozabilă a clădirii”. 
  

               Art.2 – Se modifică art.19 din  Hotărârea Consiliului Local nr.54/29.06.2022 – privind 

stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2023, care va avea următorul cuprins: 

 

 „Art.19 – (1) Se instituie următoarele taxe locale la nivelul comunei Găvojdia pentru anul 2023 

şi a tarifelor pentru unele servicii de interes local în anul 2023: 

-  închiriere cămine culturale: 167 lei/zi 

- închiriere cămine culturale pentru pomeni: 111 lei/zi 

- taxă eliberare/vizare anuală acord/autorizație de funcționare:111 lei 

- taxă ocupare/închiriere domeniul public: 2,11 lei/mp/an 

- eliberare acorduri/avize de orice fel: - persoane fizice: 56 lei 

                                      - persoane juridice: 221 lei 

- prestări servicii tractor cu remorcă: 88 lei/oră 

- prestări servicii tractor cu încărcător: 88lei/oră 

- prestări servicii tractor cu tocătoare: 332 lei/ha 

- taxă ambulant: 17 lei/zi 

- viză planuri pentru depunere documentaţii la OCPI: 12 lei/ha 

- copie titlu de proprietate: 7 lei/buc. 

- taxă întocmire dosar preempţiune: 17 lei/buc. 

- închiriere bază sportivă Găvojdia: - 44 lei/oră cu nocturnă 

                                              - 66 lei/oră cu nocturnă, apă caldă şi vestiare 

-   închiriere Sală de Sport Găvojdia: - 110 lei/oră acces sală sport, vestiare şi baie 

            - 88 lei/oră acces sală sport” 

-  taxă acces sală fitness: 56 lei/lună 

 



(2) – Toate chiriile și redevențele cuprinse în contracte de închiriere și contracte de 

concesiune aflate în derulare se indexează cu rata inflației de 5,1 % începând cu data de 01.01.2023, 

urmând a se încheia acte adiționale la fiecare contract.” 

 

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş 

- Primarului comunei Găvojdia 

- Compartimentului contabilitate al primăriei 

- Se face publică prin afişare pe site www.comunagavojdia.ro 

 
   

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

         VASILE ROSOCA        CONTRASEMNEAZĂ 

             SECRETAR GENERAL 

 LENUȚA MOICA 
    

 

 

 

 

GAVOJDIA, 25.01.2023 

NR. 3 

 

 

 

 
Nr. total consilieri locali 11, nr.consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr.abțineri 0      


