
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VÂLCEA                     
CONSILUL LOCAL AL COMUNEI DĂNICEI 
 

HOTĂRÂREA  NR. 24 
Privind: stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local 

pentru anul 2023 
 
 Consiliul Local al comunei Dănicei, județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din 29 
aprilie 2022, la care participă un număr  de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în 
funcție; 
 Văzând ca prin Hotărârea nr. 19/15.04.2022 a Consiliului Local a fost ales ca preşedinte 
de şedinţă, domnul Cernatescu Mihai, pentru perioada martie-mai 2022; 
 Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului comunei 
Danicei, înregistrat sub nr. 2131 din 19.04.2022 si Raportul de specialitate al doamnei Tiulete 
Adriana  nr. 2132 din 19.04.2022 privind stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume 
cuvenite bugetului local pentru anul 2023 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică conform anuntului 1408 din 21.03.2022; 

Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se propune 
admiterea proiectului de hotărâre; 

Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre întocmit de secretarul 
general al comunei Danicei. 

Văzând și comunicatul de presă publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, 
http://www.dpfbl.mdrap.ro/documents/Adresa_INS_2021.pdf, prin care Institutul Național de 

 Statistică informează faptul că rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1%;
În conformitate cu prevederile: 

- art. 129, alin. 2, lit.(b) şi alin. 4, lit.(c) din OUG nr.57/2019 privind Codul adminstrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 20, alin.1, lit.(b) şi art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art.491,titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c), art.139 alin.(1) coroborat cu 
prevederile art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;                                                  
 Întrunind un nr. de 10 voturi “pentru”, 0 voturi “impotrivă” si 0 “abțineri” adoptă 
următoarea: 
            HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  Se aproba stabilirea nivelului impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite 
bugetului local pentru anul 2023 conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Prezenta hotărâre va intra în vigoare începand cu data de 01 ianuarie 2023 și se 
aplica pentru plata impozitelor și taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2023. 



Art.3. Primarul comunei Danicei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
prin intermediul compartimentului Financiar - Contabil, iar secretarul general al comunei va 
asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea 
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Danicei, compartimentului responsabil 
cu punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local 
pe pagina de internet www.primaria-danicei.ro. 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA                                         
CONSILIER                                                                          SECRETR GENERAL UAT, 
CERNATESCU MIHAI                           VOIMAN IONUT NARCIS              
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