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Anexa nr.1 la normele metodologice 

Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

Numele autoritatii su institutiei publice - COMUNA PUCHENII MARI 
Astazi 25.01.2023, data afisarii, comuna Puchenii Mari, anunta deschiderea 

procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului 
urmatorului act normativ: 

1. Proiect de hota rare privind aprobarea bugetului local al comunei Puchenii Mari pe 
anul 2023; 
Paragraf descriptiv: 

Avand în vedere: 
-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
-In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022 , Decizia 
Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023,Decizia 
Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice 
nr.4517/28.12.2022,conform adresei nr.3014/18.11.2022 a Scolii Gimnaziale , comuna 
Puchenii Mari; 
- in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala; 
- Ordinul 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încheierea 
exercitiului bugetar al anului 2022; 
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

Documentatia aferenta proiectului de act normative include(dupa caz): 
- referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normative propus; 
- raportul de sapecialitate al compartimentului respectiv; 
- textul complet al proiectului actului repectiv. 

Documentatia poate fi consultata: 
- pe pagina de internet a institutiei www.primaria@pucheniimari.ro; 
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova; 
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere depusa 

la registratura institutiei. 
2.Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei excedentului bugetului local al 
comunei Puchenii Mari la 31.12.2022; 
Paragraf descriptiv: 



Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
Documentatia aferenta proiectului de act normative include(dupa caz): 

- referatul de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- raport de specialitate al compartimentului de specialitate; 
- avizul secretarului comunei; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 

- textul complet al proiectului actului repectiv. 
Documentatia poate fi consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.primaria@pucheniimari.ro; 
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova; 
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere depusa 

la registratura institutiei. 
3. Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar lacasurilor de cult pe anul 
2023; 
Paragraf descriptiv: 

Avand in vedere prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
In baza prevederilor din OG 82/2001 modificata si completata prin HG 1265/23.12.2010 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar unitatilor de cult apartinand cultelor 
religioase recunoscute in Remania; 
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Documentatia aferenta proiectului de act normative include(dupa caz): 
- Referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- raport de specialitate al compartimentului ; 
- avizul secretarului comunei; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari 
- textul complet al proiectului actului repectiv. 
Documentatia poate fi consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.primaria@pucheniimari.ro; 
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova; 
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere depusa 

la registratura institutiei. 



4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.48/22.12.2022, privind 
stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2023; 

Paragraf descriptiv: 

Având in vedere prevederile: 
art. 5, alin. (1), lit. "a", art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; 
-Legii nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal; 
-Art.87 alin.3, art.129 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57 /2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
-Ordonanţei nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale; 
- Legii 370/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privindCodul 
fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale 
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) litera c) , şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

Documentatia aferenta proiectului de act normative include(dupa caz): 
- Referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- raport de specialitate al compartimentului ; 
- avizul secretarului comunei; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari 
- textul complet al proiectului actului repectiv. 
Documentatia poate fi consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.primaria@pucheniimari.ro; 
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova; 
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere depusa 

la registratura institutiei. 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea acordării normei de hrană personalului din 
cadrul Serviciului Poliţie locală al aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Puchenii Mari , judeţul Prahova, în anul 2023. 
Paragraf descriptiv: 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit.a) şi lit. d), alin.(7) lit.g ), alin.14 , 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 



-Art.18 alin.(1) , alin.(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice,cu modificările şi completările ulterioare; 
-Art.351 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, (rl)cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Art.2,art.3,art.5 şi art.7 dinH.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a 
regulilor de aplicarea drepturilor prevăzute la art. 351alin. (1) din Legea 
poliţiei locale nr. 155/2010; 
- O.G. nr. 26 /1994 (republicare l)privind drepturile de hrană, În timp de 
pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
Securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate cu modificările şi 
completările ulterioare; 
-Art.I din Ordinul nr.776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii 
regionale şi administraţiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice 
a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale; 

Documentatia aferenta proiectului de act normative include(dupa caz): 
- Referat de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
- raport de specialitate al compartimentului ; 
- avizul secretarului comunei; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari 
- textul complet al proiectului actului repectiv. 
Documentatia poate fi consultata: 

- pe pagina de internet a institutiei www.primaria@pucheniimari.ro; 
- la sediul institutiei:Comuna Puchenii Mari, str. DN1, nr. 257, judetul Prahova; 
- proiectul de act normative se poate obtine in copie , pe baza de cerere depusa 

la registratura institutiei. 

- ----------


