
 

      R OM A N I A 

      JUDETUL  DAMBOVITA 

      COMUNA  SALCIOARA  

      CONSILIUL LOCAL 

 

                                                             H O T Ă R Â R E 

                                                          

privind   modificarea Hotărârii Consiliului local SALCIOARA nr.  19 /27.04.2022 

privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale 

 pentru anul fiscal 2023 

 

 

  Consiliul local al  comunei  Salcioara , județul Dâmbovița , intrunit in sedinta ordinara 

in data de 12.09.2022: 

            Având în vedere : 

   - Proiectul de hotarare privind   modificarea Hotărârii Consiliului local Salcioara  nr.  19 din  

data de 27.04.2022privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a   

taxelor speciale pentru anul fiscal 2023,inregistrat la nr 34/22.07.2022, 

           -Referatul de aprobare al proiectului de hotarare ,intocmit de primarul localitatii, 

inregistrat la nr.6765/ 2.08.2022, 

          -Raportul compartimentului de specialitate ,inregistrat la nr.6766/2.08.2022, 

         -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Salcioara , 

         - Hotărârea Consiliului local Salcioara  nr.  19/27.04.2022 privind  stabilirea nivelurilor 

impozitelor și taxelor locale, precum și a  taxelor speciale pentru anul fiscal 2023; 

    -   Prevederile art.1, art.2 alin.1) lit.h) si art. 495^3,  precum și  cele ale titlului IX din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

     - 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-contabile; 

          În temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) 

lit.a), 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 aprobă  modificarea Capitolului  II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA 

PE CLĂDIRI  din Anexa  la  Hotărârea  Consiliului local Salcioara  nr. 19 /27.04.2022 

privind  stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru 

anul fiscal 2023, după cum urmează: 

 



   I.- Impozitul / taxa pe clădiri rezidențiale,  art.457  alin.1),  se calculează  prin 

aplicarea unei cote  de 0,1% asupra valorii clădirii, conform anexei la prezenta 

hotarare. 

        Art.2.- Cu aducerea la indeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Salcioara  si 

compartimentului taxe si impozite din cadrul Primăriei comunei Salcioara .  

     Art.3- Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarul  general al comunei Salcioara 

Primarului comunei Salcioara , compartimentului taxe si impozite ,  Instituției Prefectului–

Județul Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință 

publică prin publicare pe pagina de internet, la adresa- https://comunasalcioara.ro- Monitorul 

Oficial Local, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative”. 

 

 

Hotararea a fost adoptata  cu  voturi  11  ”pentru” , cu 0 voturi  ,, impotriva”, cu 0 voturi ,, 

abtinere”, consilieri in functie 13, din care prezenti  11. 
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