
ROMÂNIA 
J UD ŢUL VÂLCEA 
CO UNA OTESANJ 
CO ILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE NR. ---
Cu privire la : Aprobarea indexarii impozitelor si taxelor /ocale 

local pentru anul 2023. 

Consiliul local al comunei Otesuni, întrunit în şedinfa ordinara, publica, în data de „ ...... . ...... . . . ,la 
care ari ici pa un număr de .. .. consilieri din Loialul de 11 consilieri în Junc/ ie ai Consiliului Local Otesani; 

Vazand ca prin votul mujoritatii a fost ales presedinte de sedinta domnul consilier .................. „. „ 
ales n sedinta ordinara din data de .... .. .. . ... .......... .. ... ,pe o perioada de 3 luni; 

Luând în dezbatere: 

- referatul de aprobare si proiectul de hotărâre iniţiat de primar cu privire la aprobarea indexarii 
imp itelor si taxelor locale pentru anul 2023, inregistrat sub nr ....... ... din ..... . ..... ... ...... . ; 

- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Otesani. inregistral sub nr . 
•• „ din ... ............... .. ; 
- avizul Comisiei Administrat ie Publica-Juridica, Înregistra/ la nr ......... din ............ ...... .. : 
- avizul Comisiei Buget-Finante, Înregistrat la nr .... ...... ... din ...... ....... .... . ... ; 

-avizul Comisiei pentru Jnvatamant, Cultura, Sport, Protectie Sociala, inregistrut la nr.„ .... „ .„.din 
......... .... „. prin care se propune admiterea proiectului de hotarare informa si continutul initial de 

prin 1r: 
Vazand ca s-au respecta/ principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor 

nor ative conform Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administra/ia publica.co1?for111 
pro '.rnlui verbal de ajisare nr . ... ..... „din ... ... „ . . . ....... . . ; 

Având în vedere prevederile art.-191--193 din Legea nr. 22 712015 privind Codul .fiscal, cu 
mo zcarile si completarile ulterioare, prevederile art.J punct. 18,23 si 36 din legea nr. 20712015 privind 
Co l de procedura.fiscala,cu modi.ficarile si completarile ulterioare, prevederile titlului fX si titlului X din 
Hot rarea Guvernului nr. I 12016 privind aproburea Norme lor de aplicare a Codului .fiscal. cu modţ/Îcurile 

---.... si c mpletarile ulterioare.prevederile art.16, art.20. alin.(!) . lit.b)„ art.30 din Legea nr. 273/2006 privind 
fina .tele publice locale, cu modifica rile si completarile ulterioare si prevederile ari. I 29. alin. (2). fit . b) .. 
alin (4). lit.(c). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 571201 Y privind Codul administrativ, cu 

moa ficarile si completarile ulterioare; 
ln temeiul art.139. alin.(3). lit.c). coroborat cu art.196. alin. (1). !ii.a). din Ordonanta de Urgenta a 

Guv nului nr.5712019 privind Codul adminislrath·, cu un numar de „ .„ . voturi "'pentru ". „ ... voturi " 
impo riva "„ .. „. voturi " ah tineri " din totalul de .... „ . . voturi exprimate. adoptu urmatoarea 

HOTARÂRE 

Art. 1.-Se aprobu indexarea cu rata de in.flulie de 5. 1 L} ;1 a impo~itdor si taxelor Lornle cure constau 

intr o anumiÎa suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul 2023. 
con orm anexei. care face parte integranta din pre:;entu hota rare. 

Art.2.- Se aproba indexarea cu rata de influtie de 5.1 % a limitelor amenzilor care se fac venii la 

bu tul local alcomunei Otesani. 



Art.3.-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 .01.2023. 
Art.4.- Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, ale 

Legi nr.22712015 privind Codul de procedura fiscala, precum si cu actele normative subsecvente in 

vigo re. 
Art.5-Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar 

secr arul general al comunei o va comunica Compartimentului financiar contabil, taxe si impozite, 
Jnsti tiei Prefectului Judetul Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitale si o va aduce la 

cuno ·tin/ă publică, prin afişare la sediul consiliului local. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

PRISOR MIRCEA. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETAR UL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

BONDOC ELENA - EL/ODORA. 
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