COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 29/2022
Privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2023.
Consiliul Local al Comunei Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din 26.04.2022, la care participă 10 consilieri din totalul de 10 în funcţie;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Sabin DRAGNEA;
Luând îh dezbatere:
• Referatul de aprobare nr. 1343 din 20.04.2022 la proiectul de hotărâre privind
indexarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2023, iniţiat de primarul comunei;
• Raportul nr.1344 /20.04.202.2 al compartimentului de specialitate din cadrul primăriei
• Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 din cadrul consiliul local;
Ţinând cont de raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul
legalităţii, întocmit de secretarul comunei, înregistrat sub nr. 1345/20.04.2022;
în conformitate cu prevederile:
• Art.491 din Legea nr.227/2015 - Codul fiscal - cu modificările si complectarile
ulterioare;
• Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
• art.27. din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
•
art.129. alin.(1) si (2) lit.b.,alin.(4) lit.c. din Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ;
• în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.3. lit.c. din Ordonanţa de Urgenta nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr
de 10 voturi pentru,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Pentru anul 2023, nivelul taxelor si impozitelor locale si al amenzilor
stabilite conform Titlului IX. Din Legea nr.227/2015 - Codul Fiscal- cu modificările si
completările ulterioare, se indexează cu procentul de 5,1 % faţă de nivelul indexat stabilit
pentru anul 2022, corespunzător ratei de inflaţie pentru anul 2021 comunicată de I.N.S.
Art.2. Secretarul general al comunei, prin compartimentul Registratură-relaţii cu
publicul, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri si o va comunica
Primarului comunei şi compartimentului financiar contabil în vederea aducerii la îndeplinire,
şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate.
Lădeşti, 26 aprilie 2022
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