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PROIECT DE HOTARARE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

CONSILIUL LOCAL al comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova, având 
în vedere : 

- Raportul de specialitate al compartimentului de Impozite si Taxere din cadrul 
Primariei, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale , precum şi 
a taxelor speciale, pentru anul 2023; 
-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
-Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată 
prin Legea nr. 199/1997; 
-În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX 
"Impozite şi taxe locale", cu modificările şi completările ulterioare; 

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. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 
cu modificarile şi completarile 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 de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificarile şi completarile 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; 






