
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI 
PUCHENII MARI 
 
 
      
                                                  HOTARARE 
   
Privind modificarea HCL 48/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  pentru 
anul 2023 
 
CONSILIUL LOCAL al comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova, având 
 în vedere : 
- Raportul de specialitate al compartimentului de Impozite si Taxe din cadrul Primariei, 
prin care se propune modificarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023; 
-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
-Luând ȋn 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; 
-Ȋn 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.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 privind Codul 
fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale 
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) litera c) , și art.196 alin.(1 ) lit.a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
 
H O T Ă R Â Ș T E : 
 



Art.1. Se modifica  anexa la HCL 48/22.12.2022 de stabilire a taxelor si impozitelor 
locale pentru anul 2023 , capitolul 1 lit. A si B punctul1 si capitolul 2 lit A si B punctul 1, 
asa cum sunt redate in anexa prezentei hotarari. 
Art. 4. Anexele fac parte integranta din aceasta hotarare. 
Art. 5. Cu ducere la ȋndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza compartimentul 
taxe si impozite din cadrul Primariei Puchenii Mari. 
Art. 6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului 
Primariei Puchenii Mari 
Art.3.- Prezenta hotarare poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 - 
Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.4.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 
Puchenii Mari judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor interesate de 
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale. 
 
Data 
NR. 

  Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza 
         Consilier                                                             p. secretar general 

           Dan Andrei Constantin                                                  Ceocea Mariana                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
																																																																															Nr.	consilieri	în	funcţie*	15	
																																																																															Nr.	consilieri	prezenţi					15	
																																																																															Nr.	voturi	pentru																15	
																																																																																Nr.	voturi	contra																	_	
																																																																																Nr.	abţineri																												_	
																																																																															*	inclusiv	Viceprimarul	comunei	Puchenii	Mari	
	
PROCEDURI	OBLIGATORII	ULTERIOARE	ADOPTARII	HOTARARII	CONSILIULUI	LOCAL	NR.	4/31.01.2023	
Nr.	
crt.	Operatiuni	efectuate	 Data	ZZ/LL/AN	

Semnatura	persoanei	
responsabile	sa	efectueze	
procedura	

0	 1	 2	 3	
1	 Adoptarea	hotararii1)	s-a	facut	cu	majoritate	□	simpla		□	absoluta		□	calificata2	 	 		
2	 Comunicarea	catre	primar2)	 10.02.2023	 		
3	 Comunicarea	catre	prefectul	judetului3)	 10.02.2023	 		
4	 Aducerea	la	cunostinta	publica4)+5)	 10.02.2023	 		
5	 Comunicarea,	numai	in	cazul	celei	cu	caracter	individual4)+5)	 -	 		
6	 Hotararea	devine	obligatorie6)	sau	produce	efecte	juridice7),	dupa	caz	 							31.01.2023	 		
Extrase	din	Ordonanta	de	urgenta	a	Guvernului	nr.	57/2019	privind	Codul	administrativ,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare:		
1)	Art.	139	alin.	(1):	„In	exercitarea	atributiilor	ce	ii	revin,	consiliul	local	adopta	hotarari,	cu	majoritate	absoluta	sau	simpla,	dupa	caz.	
(2)	Prin	exceptie	de	la	prevederile	alin.	(1),	hotararile	privind	dobandirea	sau	instrainarea	dreptului	de	proprietate	in	cazul	bunurilor	
imobile	se	adopta	de	consiliul	local	cu	majoritatea	calificata	definita	la	art.	5	lit.	dd),	de	doua	treimi	din	numarul	consilierilor	locali	in	
functie.“	
2)	Art.	197	alin.	(2):	„Hotararile	consiliului	local	se	comunica	primarului.“	
3)	Art.	197	alin.	(1),	adaptat:	Secretarul	general	al	comunei	comunica	hotararile	consiliului	local	al	comunei	prefectului	in	cel	mult	10	zile	
lucratoare	de	la	data	adoptarii	...	
4)	Art.	197	alin.	(4):	„Hotararile	…	se	aduc	la	cunostinta	publica	si	se	comunica,	in	conditiile	legii,	prin	grija	secretarului	general	al	
comunei.“	
5)	Art.	199	alin.	(1):	„Comunicarea	hotararilor	…	cu	caracter	individual	catre	persoanele	carora	li	se	adreseaza	se	face	in	cel	mult	5	zile	de	
la	data	comunicarii	oficiale	catre	prefect.“	
6)	Art.	198	alin.	(1):	„Hotararile	…	cu	caracter	normativ	devin	obligatorii	de	la	data	aducerii	lor	la	cunostinta	publica.“	
7)	Art.	199	alin.	(2):	„Hotararile	…	cu	caracter	individual	produc	efecte	juridice	de	la	data	comunicarii	catre	persoanele	carora	li	se	
adreseaza.“	
	
                
                       PRIMAR,	
												CONSTANTIN	NEGOI																																																							Avizat,		

																																																																																in	temeiul	art.	243	alin.	(1).	lit.	a)	din			
									 																																																						O.U.G.	nr.	57/2019	privind	Codul	administrativ		
																																																																																																		SECRETAR	GENERAL,	

																																																																																																														MARIANA	CEOCEA																				     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


