
 
   

                            
 
 

Proiect 
                                                                  Initiator 

                                                                   Primar Mihai Ionut Valentin  
                                                                 Nr. 11357/11.11.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 

Primarul comunei Bucșani, județul Dâmbovița, MIHAI IONUT 
VALENTIN  având în vedere: 

 expunerea de motive (referatul de aprobare)  a primarului , nr 11358/11.11.2022 - 
privind modificarea Anexei 1 la  HCL 26/28.04.2022 pentru  aprobarea indexării 
taxelor si  impozitelor  locale  pe anul 2023; 

 raportul   de specialitate  nr. 11356/11.11.2022 al biroului financiar contabil  privind 
modificarea Anexei 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 ; 

 prevederile Titlului IX din Codul Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 modificata si 
completata ; 

 Prevederile art. 491  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, articol care instituie obligația consiliului local de a adopta 
anual, pana la data de 30 aprilie,  o hotărâre de indexare a sumelor reprezentând 
impozite sau taxe locale; 

 prevederile HG 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii 227/2015 privind Codul fiscal ; 

 prevederile legii 52/2003 privind transparenta decizionala cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 Prevederile art.129 alin.2 lit.(b), pct.c  din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ: 

 
     În temeiul art. 136 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ: 

PROPUN URMATORUL  
PROIECT DE  HOTĂRÂRE  

 
Art. 1- Se modifică Anexa 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 

taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 conform raportului intocmit de biroul 
financiar contabil si anexei 1, atasate la raport. 

     Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL 26/28.04.2022 rămân neschimbate. 
    Art. 3 Prezentul proiect de hotatare se comunica prin grija secretarului localitatii,    

consilierilor locali si se va publica pe site-ul institutiei si prin afisare la sediul acesteia.  
  
  

Initiator , 
Primar Mihai Ionut Valentin 

 
 
 
BUCȘANI :11.11.2022 

  

          RO M ÂN I A  
     JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
       COMUNA BUCŞANI  

PRIMAR 

  



 

 
 
 
 

 
   

 
 
 

Nr. 11358/11.11.2022 
 

                                
REFERAT DE APROBARE  

-expunere motive – 
 

privind modificarea anexei 1 la HCL 26/28.04.2022 pentru aprobarea indexării nivelului 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 

 
 
 

           Subsemnatul , MIHAI IONUT VALENTIN în funcția de primar al comunei Bucșani, 

județul Dâmbovița, având calitatea de inițiator al proiectului de hotărâre , în baza art.136  din 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ,  supun spre aprobare modificarea anexei 1 la HCL 

26/28.04.2022 pentru stabilirea indexării nivelului  taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023 

conform proiectului anexat si a raportului de specialitate al biroului financiar-contabil. 

  
 

Primar, 
MIHAI IONUT VALENTIN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
BUCSANI: 11.11.2022 

 

              

  

R OMÂ NI A 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA BUCŞANI 
PRIMAR 

  


