
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL   Vâlcea 

UAT COMUNA  Frânceşti 
                                                                            CUI 2541100  
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                                        PROIECT  DE    HOTARARE 

                       Privind: inventarierea materiei impozabile pe anul 2023 

 

 

                     Consiliul Local al Comunei Frâncesti, judetul  Vâlcea, întrunit în 

sedinta  ordinară  în data de 02.02.2023, la care  participă un număr de ___  

consilieri din totalul  de ___  consilieri în functie ; 

                    Având în vedere: 

    -  referatul de aprobare nr.204 /09.01.2023  întocmit de catre domnul  Daniel 

Florin Paraschiv, primarul comunei Frâncesti, judetul Vâlcea,; 

   - raportul de specialitate nr.203 din 03.01.2023  intocmit de Compartimentul taxe 

si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Frâncesti, 

judetul  Vâlcea; 

     - Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Frâncesti prin care se avizeaza proiectul de hotarare, iunregistrat sub numarul 204 

din 09.01.2023 ; 

- prevederile Hotararii Consiliului local nr. __/ 2022 privind  aprobarea taxelor si 

impozitelor locale  prin indexarea pentru anul fiscal 2023 a  impozitelor si taxelor 

locale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice cu 5,1 %, fata de 

impozitele si taxele datorate pentru anul 2022;   

         In conformitate cu : 

      - prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile u lterioare; 

     - prevederile art.494 alin.12  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  



   - prevederile Hotararii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4 lit. c),art.139 alin.(3) si art. 196 alin. 1 

lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările ulterioare, Consiliul local Frâncesti, cu un numar de  

___ voturi pentru : 

                                                  

                                                         HOTARASTE: 

 

     ART. 1 - Se aprobă inventarierea materiei impozabile pentru anul 2023, 

conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

     ART.2 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza 

Compartimentul impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Frâncesti 

     ART. 3- Prezenta hotarare   se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul 

institutiei si pe pagina de internet primariafrancesti-valcea.ro, si se comunica prin 

grija secretarului general al localitatii : 

- Institutiei Prefectului – Judetul Vâlcea, locale  in vederea controlului pentru 

legalitate 

- Domnului Daniel Florin Paraschiv- primarul comunei Frâncesti 

- Compartimentului Impozite si taxe locale  

 

                                                               Frâncesti  : 22.04. 

                                        

              INITIATOR PROIECT,                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

                     PRIMAR                                   Secretar general UAT Frâncesti 

       Daniel Florin Paraschiv                                Elena Gabriela Lazăr 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMARIA COMUNEI  FRANCESTI 

   JUDETUL VALCEA 

NR. 204  din   09.01.2023 

 

 

                                          REFERAT DE APROBARE 

 

                  Privind inventarierea materiri impozabile pentru anul 2023 

 

       Primarul comunei  Frâncesti, judetul Valcea, avand in vedere : 

   - raportul de specialitate nr. 203 din 09.01.2023  intocmit de Compartimentul 

taxe si impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  

Frâncesti, judetul  Vâlcea; 

- prevederile Hotararii Consiliului local nr. __/ 2022 privind  aprobarea taxelor si 

impozitelor locale prin  indexarea pentru anul fiscal 2023 a  impozitelor si taxelor 

locale datorate de contribuabili, persoane fizice si juridice,  cu 5,1 %, fata de 

impozitele si taxele datorate pentru anul 2022;   

         Tinand cont de prevederile : 

     -art. 5 alin. 2 din Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile u lterioare; 

     - art.494 alin.12  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare;  

   - Hotararii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

         Fată de cele prezentate vă propun analizarea si avizarea proiectului de 

hotarare in forma prezentată. 

 

                                              

                                                 PRIMAR, 

                                     DANIEL FLORIN PARASCHIV 

 

 

 



 

 

Judetul Valcea 

Primaria Comunei Frâncesti 

Nr.2117 din  21.04.2021 

 

                                                            R APORT 

 

                   Privind avizarea legalitatii proiectului de hotarare conform art.243, 

alin. (1) lit a  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

privind aprobarea  invetarierii materiei impozabile pentru anul 2023 

      

         Competenta :   -prevederile art.129 alin. alin. (2) lit.c)   din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  

         Procedura : Proiectul de hotarare este insotit de : 

                   -expunere de motive 

                   -raport de specialitate 

                   -raport de avizare comisie        

         Dreptul in materie :    

          - prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr.273/ 2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile u lterioare; 

     - prevederile art.494 alin.12  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

   - prevederile Hotararii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

          Cvorum :  majoritatea    consilierilor in functie; 

     Fata de cele de mai sus avizez favorabil  proiectul de hotarare , supus dezbaterii 

si aprobarii in sedinta  ordinara a Consiliului local Frâncesti.                                                   

                                               

                                           Secretar general 

                                             Lazar Gabriela 

 


