
              R O M A N I A 
          JUDETUL  PRAHOVA                  -Proiect- 
     COMUNA TARGSORU VECHI       
           CONSILIUL  LOCAL 
 
 

HOTARARE 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in suma fixa pentru anul 2022 in 

 Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova 
 

Avand in vedere : 
Referatul de aprobare al d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Targsoru Vechi  din care 

rezulta necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021, in Comuna 
Targsoru Vechi, inregistrat cu nr. 17540/16.11.2021; 

Raportul de specialitate al Serviciului Financiar - Contabil inregistrat sub nr. 
17539/16.11.2021. 

Raportul/Avizul Comisiei de specialitate nr.1, comisia pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si 
amenajarea teritoriului, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert; 

In baza prevederilor: 
-  Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Hotararea Guvernului nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016. 

- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.59/2010 pentru modificarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, ale Hotărârii Guvernului nr.1347 din 23.12.2010 privind aprobarea 
nivelurilor impozitelor pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin.(4) si (5) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011, ale Ordonantei Guvernului nr. 30 
din 31 august 2011 publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, Nr. 627/02.09.2011, pentru 
modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In  temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) si alin.(4) lit.c) precum si art.139 alin.(1) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Consiliul Local al comunei Targsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.l - Aproba stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2022, prin majorarea  taxelor si 

impozitelor locale cu 2.6 % conform ratei inflatiei pentru anul 2020, fata de cele stabilite pentru 
anul 2021si indexarea anuala in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi 
lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile 
minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea 
anumitor infrastructuri respectiv 1.5%, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2, la prezenta. 

 
Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Serviciul 

financiar- contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica, secretarul general al comunei Targsoru 
Vechi. 
                               INITIATOR, 
                                  PRIMAR 
                             Dragan Nicolae 
                                                                                                      CONTRASEMNEAZA, 
                                                                                                           Secretar general, 
                                                                                                                      Dragulin Georgiana  
 
   Targsoru Vechi, 16.11.2021 
   Nr. ...... 


