
        R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
CONSILIUL LOCAL 
 
                                                               H O T Ă R Â R E 

privind   stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale  
  
 

   Consiliul local Tătărani, județul Dâmbovița întrunit în sedință extraordinară convocată de 
îndată în data de  22 decembrie 2022 ; 

        Având în vedere : 

    - Referatul de aprobare Nr.10675/21.12.2022 întocmit de Primarul comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița;    
     - Prevederile Legii nr.370/20.12.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
Nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, punctul 19; 
      - Prevederile OG nr.16/15.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 
     - Hotărârea nr.20/27.04.2022 a Consiliului local Tătărani privind  stabilirea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
     - Hotărârea nr.39/12.09.2022 a Consiliului local Tătărani privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului local Tătărani nr.20/27.04.2022 privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și 
taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
    - Prevederile art. nr.20  alin.1) lit.’’b’din Legea nr.273/2006 privind  finanțele publice 
locale, 
    - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, înregistrat la 
Nr.64/21.12.2022; 
     - Raportul de specialitate  Nr.10680/21.12.2022 întocmit de domnul Baicu Traian, 
consilier superior la biroul financiar-contablitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tătărani. 
-  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Tatarani, judetul 
Dambovita ;    

          În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 
alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

                        H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

        Art.1- Se prorogă termenul stabilit la art.1 din Hotărârea nr.39/12.09.2022 a  Consiliului 
local Tătărani, județul Dâmbovița, data de aplicare începând cu 1 ianuarie 2025. 

       Art.2 –Pentru anul fiscal 2023  ramâne în vigoare Capitolul IX –ALTE TAXE LOCALE 
al Anexei la hotărâre nr.20/27.04.2022 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița. 
 



      Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

     Art.4- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 
Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 
subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 
 

 
 

 

      TĂTĂRANI    
      Nr.66                                                                           PREȘEDINTE  DE  ȘEDINȚĂ 
      Data-22.12.2022                                                                    CÎRSTINA  MARIAN 
 
 
 
                                           

                                         Contrasemnează pentru legalitate, 
                                               Secretar general comună 
                                                   MIHĂILĂ MIOARA 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”,  0 vot „împotrivă”,  0 vot „abținere”. 
Nr. consilieri în funcție: 15   
Nr. consilieri prezenți:   15   
Nr. consilieri absenți:         
 

 



       R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
      P R  I M A R 
 
                                               P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
                                                         Nr.64/21.12.2022 

privind   stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale  
  

            Primarul comunei Tătărani, județul Dâmbovița : 
            Având în vedere : 
     - Prevederile Legii nr.370/20.12.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
Nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, punctul 19; 
      - Prevederile OG nr.16/15.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 
     - Hotărârea nr.20/27.04.2022 a Consiliului local Tătărani privind  stabilirea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
     - Hotărârea nr.39/12.09.2022 a Consiliului local Tătărani privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului local Tătărani nr.20/27.04.2022 privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și 
taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 

    - Prevederile art. nr.20  alin.1) lit.’’b’din Legea nr.273/2006 privind  finanțele publice                     
-   Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.c), 
art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R  Ă Ș T E: 
 

       Art.1- Se prorogă termenul stabilit la art.1 din Hotărârea nr.39/12.09.2022 a  Consiliului 
local Tătărani, județul Dâmbovița, data de aplicare începând cu 1 ianuarie 2025. 
      Art.2 –Pentru anul fiscal 2023  ramâne în vigoare Capitolul IX –ALTE TAXE LOCALE al 
Anexei la hotărâre nr.20/27.04.2022 a Consiliului local Tătărani, județul Dâmbovița. 
      Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și biroul 
financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  
     Art.4- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 
Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 
Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 
publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 
subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 
 
                                                                                                                I N I Ț I A T O R, 
      TĂTĂRANI                                                                                       P R I M A R 
                                                                                                          PĂTRU  CONSTANTIN 
                          Avizat pentru legalitate, 
                        Secretar General  Comună 
                            MIHĂILĂ MIOARA 



    
       R O M A N I A 
JUDETUL DAMBOVITA 
COMUNA TATARANI 
       P R I M A R  
  Nr.10675/21.12.2022 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE  

Al proiectului de hotărâre privind   stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale  
 

 Subsemnatul Patru Constantin - Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 
analizând : 

       - Proiectul de hotărâre  înregistrat la Nr.64/21.12.2022, inițiat de primarul comunei 
Tătărani; 
        -Prevederile Legii nr.370/20.12.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
Nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 
      - Prevederile OG nr.16/15.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 
     - Hotărârea nr.20/27.04.2022 a Consiliului local Tătărani privind  stabilirea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
     - Hotărârea nr.39/12.09.2022 a Consiliului local Tătărani privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului local Tătărani nr.20/27.04.2022 privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și 
taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 

    - Prevederile art. nr.20  alin.1) lit.’’b’din Legea nr.273/2006 privind  finanțele publice                     
-   Prevederile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.c), 
art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
        Constat că se este necesar să se supună atenției Consiliului local Tătărani  
adoptarea unei hotarari  privind  stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, 
conform noilor reglementări aduse prin Legea nr.370/20.12.2022 privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului Nr.16/2022. 
 

 

 

PRIMAR  
PATRU CONSTANTIN 

 
 



 
 

        R O M Â N I A 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA TĂTĂRANI 
Birou financiar-contabilitate 
Nr.10680/21.12.2022           
 
                                                   
 

   RAPORT   DE   SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind   stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale  

  
 

            Subsemnatul Baicu Traian, consilier superior  la birou financiar-contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Tătărani, județul Dâmbovița, având 
în vedere : 
    - Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, înregistrat la Nr.64/21.12.2022; 
    - Referatul de aprobare Nr.10675/21.12.2022 prezentat de Primarul comunei Tătărani, 
județul Dâmbovița;    
     - Prevederile Legii nr.370/20.12.2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului 
Nr.16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 
      - Prevederile OG nr.16/15.07.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale; 
     - Hotărârea nr.20/27.04.2022 a Consiliului local Tătărani privind  stabilirea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
     - Hotărârea nr.39/12.09.2022 a Consiliului local Tătărani privind  modificarea Hotărârii 
Consiliului local Tătărani nr.20/27.04.2022 privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și 
taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 
    - Prevederile art. nr.20  alin.1) lit.’’b’din Legea nr.273/2006 privind  finanțele publice 
locale, 

- Prvedereile art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 
alin.1), art.196 alin.1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

        Constat că proiectul de hotărâre Nr.64/21.12.2022  privind stabilirea nivelurilor 
impozitelor și taxelor locale , poate fi supus spre aprobare Consiliului local Tătărani, 
acesta respectând legislația în vigoare. 
 

 

                                                         Consilier superior   

Baicu Traian 


