
 
Nr. ............................................................ 

 

 

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ 

cu privire la Proiectul de hotărâre  
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Urechesti,  

Judetul Bacau pentru anul 2023 
 

 

 În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a fost elaborat Proiectul de 
hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul Comunei Urechesti, Judetul 
Bacau, pentru anul 2023 şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al 
Comunei Urechesti, în şedinţa Consiliului Local din luna Decembrie 2022. 
 Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind acest proiect de act administrativ. Propunerile, sugestiile sau 
recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria Comunei Urechesti -
Registratura, până la data de 22 Decembrie 2020, ora 10:00 sau se vor comunica prin fax la nr. 
0234-335591 sau prin e-mail, la adresa: primaria.urechesti@gmail.com . 
 Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 
opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care 
se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.  
 Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei Comunei Urechesti 
www.primariaurechesti.ro. 

 

 
Primarul Comunei Urechesti, 

NICOLAE TALABA 
 

 
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA URECHESTI 
PRIMAR 

 

Cod de identificare fiscală: 4352700 
www.comunaurechesti.ro, e-maill:primaria.urechesti@gmail com 

Tel:  0234335500; Fax : 0234335591 

http://www.primariaborca.ro/


 

 
H O T Ă R Â R EA Nr ……. 

Din 22.12.2022 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și a taxelor speciale la 

 nivelul Comunei Urechești, Județul Bacău, pentru anul 2023 
  
 Consiliul Local al  Comunei Urechesti, Judetul Bacau 
 Având în vedere: 
• Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Urechesti ; 
• Referatul pentru aprobare inaintat de primarul comunei Urechesti; 
• Raportul Compartimentului taxe si impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei; 

 
 Potrivit  prevederilor: 
• art. 129 alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• art.5 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 
• art.454, art.456 alin.(2), art.457 alin. (1), art.458, art.460, art.462 alin.(2), art.464 alin. (2), art. 

465, art .467 alin. (2), art. 469 alin. (2), art. 470, art. 472 alin. (2), art. 474, art. 475, art. 476 alin. 
(2), art. 477 alin.(5), art. 478, art. 481 alin.(2), art. 486, art. 487, art. 489, art. 491, art .493, art. 495 
lit. f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

• art. 266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 In temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările  ulterioare, adopta urmatoarea 

 
HOTARARE:  

 
 Art. 1.  Se aproba stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul Comunei Urechesti, Judetul 
Bacau, pentru anul 2023, conform Anexei Nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art. 2. Primarul Comunei Urechesti si Compartimentul impozite si taxe locale vor duce la 
indeplinire prezentul proiect de hotarare. 
 Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau – Sectia a II a 
Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 privind conteciosul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se procedura prealabila.  
 Art. 4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se 
comunica prin grija Secretarului Comunei Urechesti, Primarului Comunei Urechesti, 
Compartimentului taxe si impozite locale, si Institutiei Prefectulului Judetului Bacau in vederea 
verificarii legalitatii. 
                 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Avizat pentru legalitate,  
Consilier Stoica Neculai                                     Secretarul Comunei Urechesti, 
                                                            Luca Petru Iulian 
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P R O I E C T   DE   H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și a taxelor speciale la nivelul Comunei Urechești, 

Județul Bacău, pentru anul 2023 
 
 

 Primarul Comunei Urechesti, Judetul Bacau 
 Având în vedere: 
• Referatul pentru aprobare inaintat de primarul comunei Urechesti; 

Raportul Compartimentului taxe si impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei; 
 Potrivit  prevederilor: 
• art. 129 alin. (4) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• art.5 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările  ulterioare; 
• art.454, art.456 alin.(2), art.457 alin. (1), art.458, art.460, art.462 alin.(2), art.464 alin. (2), art. 

465, art .467 alin. (2), art. 469 alin. (2), art. 470, art. 472 alin. (2), art. 474, art. 475, art. 476 alin. 
(2), art. 477 alin.(5), art. 478, art. 481 alin.(2), art. 486, art. 487, art. 489, art. 491, art .493, art. 495 
lit. f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 

• art. 266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 In temeiul art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările si completările  ulterioare, propune spre aprobare urmatoarea  

 
HOTARARE: 

 
 Art. 1. Se aproba stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul Comunei Urechesti, Judetul 
Bacau, pentru anul 2023, conform Anexei Nr. 1, care face parte integranta la prezenta hotarare. 
 Art. 2. Primarul Comunei Urechesti si Compartimentul impozite si taxe locale vor duce la 
indeplinire prezentul proiect de hotarare. 
 Art. 3. Prezenta hotarare poate fi atacata in termen de 30 zile la Tribunalul Bacau – Sectia a II a 
Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg. 554/2004 privind conteciosul 
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se procedura prealabila.  
 Art. 4. Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta in conditiile legii si se 
comunica prin grija Secretarului Comunei Urechesti, Primarului Comunei Urechesti, 
Compartimentului taxe si impozite locale, si Institutiei Prefectulului Judetului Bacau in vederea 
verificarii legalitatii. 
                 
 

Initiator, 
PRIMAR 

Talaba Nicolae 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA URECHESTI 
TAXE SI IMPOZITE LOCALE 
 
Nr. ………………………………. 

                                                                                                                       AVIZAT, 
                                                                                                                     P R I M A R, 
                                                                                                                NICOLAE TALABA 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotarare privind stabilirea Taxelor si Impozitelor Locale și a taxelor speciale 
la nivelul Comunei Urechesti, judetul Bacau pentru anul 2023 

 

 

                      Subsemnata, Aldea Tanta – la Primaria comuna Urechesti, judetul Bacau la Serviciul 
Impozite si Taxe Locale, avand in vedere prevederile: 

   Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal au fost adoptate noile reglementări în 
materie fiscală, inclusiv la nivel local.  

  Astfel, în Titlul IX din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate impozitele și 
taxele locale așa cum acestea au fost stabilite de către legiuitor. În algoritmul de calcul al impozitelor și 
taxelor locale anumite valori au fost stabilite însăși prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate 
între anumite cote procentuale, lăsându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între 
limitele prevăzute de lege. 

  Tinand cont de nivelul scazut de trai al populatiei din comuna, se propune ca la nivelul 
comunei Urechesti, pentru anul 2023, valorile impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu un 
procent de 5,1 %, respectiv indicele de inflație stabilit inca din anul 2020, în condițiile art. 491 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

  În conformitate cu prerogativele art. 136 alin. (1) pe care vi le conferă Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, vă rugăm să initiati un proiect de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. 

 

COMPARTIMENT 
TAXE SI IMPOZITE LOCALE 

Aldea Tanta 
 

 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA URECHESTI 
PRIMAR 
 

 

RAPORT DE APROBARE 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Urechești, Județul Bacău, 
pentru anul 2023 

  

  Stimati consilieri,  

 Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal au fost adoptate noile reglementări în materie 
fiscală, inclusiv la nivel local.  

 Astfel, în Titlul IX din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate impozitele și taxele 
locale așa cum acestea au fost stabilite de către legiuitor. În algoritmul de calcul al impozitelor și 
taxelor locale anumite valori au fost stabilite însăși prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate 
între anumite cote procentuale, lăsându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între 
limitele prevăzute de lege. 

 Tinand cont de nivelul scazut de trai al populatiei din comuna, se propune ca la nivelul comunei 
Urechesti, pentru anul 2023, valorile impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu un procent de 5,1 
%, respectiv indicele de inflație stabilit, în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal. 

 În conformitate cu prerogativele art. 136 alin. (1) pe care vi le conferă Ordonanța de Urgență 
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, propun spre analiza si aprobare proiectul de hotărâre 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, in 
comuna Urechesti. 

 

 

      INITIATOR 
PRIMAR 

ec. Talaba Nicolae 
 

 

 

 

 



 

AVIZUL 
Nr. ____________din _________________ 

 
pentru Proiectul de hotărâre  

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Urechești pe trimestrul al III-lea, anul 2022 

 

Având în vedere : 

- referatul de aprobare înaintat de către inițiatorul proiectului de hotărâre, existența 
raportulului de specialitate întocmit de către compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului, precum și existența avizului de legalitate acordat de catre secretarul 
general al comunei Urechești, 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

Comisia pentru administratie publica locala, juridică  și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 
publice și a drepturilor cetățenilor adoptă următorul aviz: 

Art. 1.- Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local de venituri si cheltuieli al comunei Urechești pe trimestrul al III-lea, anul 2022  cu _____ 
/fără amendamente. 
Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 
integrantă din prezentul aviz.  
Art. 3. - Prezentul aviz  a fost adoptat/respins  cu un numar de _____voturi ,,pentru''_____voturi 
,,impotriva'' si _______,,abtineri''. 
Art. 4. -   Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului Comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al comunei Urechesti. 
         PRESEDINTE ,                                                                                     SECRETAR ,                                                 
                                                                           
............................................ ............................................ 
                                                                 MEMBRI: 
............................................     ............................................ 
                                                 
............................................                                                     ............................................ 

 

ROMÂNIA 
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