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CORPUL PROFESIONAL AL SECRETARILOR GENERALI AI COMUNELOR DIN ROMÂNIA - CPSGCOR 

www.secretarigenerali.ro 
 

Către:   Ministerul Finanţelor Publice, 
   DOMNULUI Ministru Adrian CÂCIU 
Spre ştiinţă:  Doamnei Secretar de Stat Daniela PESCARU  
Referitor: Adoptarea în regim de urgenţă a prorogării termenului de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022, în privinţa impozitelor pe proprietate 
reglementate de Titlul IX din Codul Fiscal, sau clarificarea publică, în mod 
oficial, de îndată, a menţinerii acestora 

 

Stimate domnule Ministru, 
Stimată doamnă Secretar de Stat, 
 
Corpul profesional al secretarilor generali ai comunelor din România (CPSGCoR) este structura 
asociativă reprezentativă a secretarilor generali ai comunelor din România, constituită în cadrul Asociației 
Comunelor din România (ACoR), aceasta fiind, la rândul său, structura asociativă reprezentativă pentru 
administrația publică locală, recunoscută ca atare prin art. 86 alin. (1) din Codul administrativ.  
În cadrul CPSGCoR se regăsesc la acest moment 1.957 de membri, secretari generali ai comunelor 
din România, ceea ce reprezintă peste două treimi din numărul total de comune şi peste trei sferturi din 
numărul de secretari generali titulari pe post existenți. 

Unul dintre principalele obiective ale Corpului nostru profesional îl reprezintă asigurarea aplicării 
unitare a actelor normative în vigoare, pilon de bază al statului de drept. 

 

În acest context, vă solicităm clarificarea cu maximă urgenţă a modului de punere în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, în privinţa 
modificărilor prevăzute pentru impozitele şi taxele locale pentru proprietăţi (clădiri şi terenuri) potrivit 
Titlului IX din Codul Fiscal. 

Potrivit punctului 117 din Ordonanţă, „Pentru anul 2023, consiliile locale adoptă hotărâri privind 
nivelurile impozitelor și taxelor locale, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, a prezentului cod”. 
Modificările au fost publicate în Monitorul Oficial la data de 15 iulie 2022, prin urmare termenul stabilit 
în sarcina autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale, pentru adoptarea hotărârilor privind 
noua aşezare a impozitelor pe proprietate, se împlineşte la data de 14 septembrie 2022. 

 

Pe de altă parte, în urma întâlnirilor avute la data de 29 august 2022 cu structurile asociative reprezentative 
ale autorităţilor publice locale (ACOR, AOR, AMR şi UNCJR), întâlniri la care Ministerul Finanţelor 
Publice a fost reprezentat de către doamna secretar de stat Daniela PASCARU, domnul Prim-Ministru 
Nicolae-Ionel CIUCĂ a înţeles solicitarea unanimă a acestora şi a enunţat drept soluţie prorogarea 
termenului de aplicare a modificărilor privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale. 

Această soluţie a fost promovată intens în mass-media, inclusiv de către oficialii guvernamentali. 
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Ne adresăm cu această solicitare către ministerul dumneavoastră, care are calitatea de iniţiator al legislaţiei 
fiscale, rugându-vă să procedaţi la o clarificare publică de îndată a acestui blocaj, întrucât autorităţile 
publice locale sunt ţinute de obligaţiile stabilite prin actele normative aflate în vigoare şi nu prin 
declaraţiile de intenţie, oricât de pline de bună credinţă ar fi acestea din urmă! 

 

Prin urmare se impune adoptarea imediată a uneia din cele două măsuri posibile: 

 Fie adoptarea în prima şedinţă a guvernului a ordonanţei de urgenţă privind prorogarea 
termenului de 1 ianuarie 2023 prevăzut pentru intrarea în vigoare a modificărilor, precum şi, 
implicit, prorogarea cu minim 45-60 de zile şi a termenului stabilit prin punctul 117 din OG nr. 
16/2022 (actualul art. 495^3 în Codul fiscal), pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2023, cu intrare în vigoare anterior datei de 14 septembrie 2022; 

(O prorogare şi a termenului de adoptare a hotărârilor pentru stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2023, chiar şi în forma nemodificată, este obligatoriu necesară pentru 
parcurgerea tuturor procedurilor legale prealabile şi obligatorii.) 

 Fie comunicarea publică, de îndată, a unei eventuale şi nedorite dezminţiri oficiale în acest 
sens, astfel încât tuturor autorităţilor administraţiei publice locale să le fie limpede procedura de 
urmat, în vederea respectării legilor aşa cum acestea sunt în vigoare. 

 

 

Pe această cale, reiterăm susţinerile unanime ale structurilor asociative ale administraţiei publice locale, 

în sensul imposibilităţii tehnice de punere în aplicare la 1 ianuarie 2023 a măsurilor de modificare 

a bazei de impozitare a imobilelor, aşa cum aceste măsuri au fost legiferate prin Ordonanţa Guvernului 

nr. 16/2022. 

 

Vă mulţumim anticipat pentru o reacţie fermă, clară şi urgentă! 

 

Cu deosebită considerație, 
PREȘEDINTELE CPSGCoR, 

Dan CÂRLAN, 
 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TARCĂU, JUDEȚUL NEAMȚ 
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