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ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PUIEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PUIEȘTI 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind indexarea la nivelul comunei Puiești a impozitelor și taxelor 
locale pentru anul fiscal 2023 cu rata inflației de 5,1%  

 
Consiliul Local al comunei Puiești , județul Buzău,  
Având în vedere : 

-referatul de aprobare a primarului comunei Puiești înregistrat la nr. 
129/2022 

-raportul compartimentului de resort înregistrat la nr.130/2022 
-prevederile art. 5 alin. (1), lit.”a”, art.16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. 

”b”, art. 27 și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.491 alin.(1) și (2), art. 493 alin.(7) din Legea 
nr.227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

-comunicatul de presă nr.17/14.01.2022 al Institutului Național de 
Statistică , conform căruia rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1% 

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2) lit. ”b”,  alin. (4), lit. ”c”, alin. (14), 
art. 139, alin. (1) şi alin. (3), lit.”c” , art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din 
O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1  Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1%  a impozitelor și 
taxelor locate stabilite la nivelul comunei Puiești care constau într-o 
anumită sumă în lei cât și limitele minime și maxime ale amenzilor 
contravenționale  aplicate de organul fiscal local ,pentru anul fiscal 2023. 
 Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 și 
completează Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2023. 
 Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Puiești prin Biroul Buget-contabilitate, 
impozite și taxe locale, resurse umane și salarizare. 
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 Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului 
general al comunei Puiești Instituţiei Prefectului judeţului Buzău, în vederea 
exercitării controlulului de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică prin 
afișare la sediul Primăriei și pe pagina de internet a Comunei Puiești 
http://primariapuiesti-bz.ro. 
 
 
 
     Președinte de ședință,     Contrasemnează, 
       Consilier local,     Secretar general al comunei, 
     Florentin Jugănaru                   Vali Voicu 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
         

Nr.25 PUIEȘTI-BUZĂU ,18.04.2022 
 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Puiești  în ședința ordinară din ziua 
de 18.04.2022 cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3) lit.”c”(majoritate absolută)  din  O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 
voturi ”pentru” , 0 ”abțineri”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție 
și 13 consilieri locali prezenți la ședință. 
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