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HOTARARE 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in suma fixa pentru anul 2014  

in comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 
 

Avand in vedere : 
Expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tigsoru Vechi  din care 

rezulta necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2014, in comuna 
Tirgsoru Vechi, inregistrata cu nr. 9970 din 11.11.2013; 

Raportul de specialitate al Biroului Financiar contabil inregistrat sub nr. 9971 din 
11.11.2013; 

In baza prevederilor: 
Hotararii de Guvern a Romaniei nr.1309/2012, privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu 
anul 2013; 

Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare Titlul IX, 
privind impozitele şi taxele locale, art. 288 pct.(1); 

Hotararii de Guvern a Romaniei nr.44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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; 

In  temeiul prevederilor art.45 alin.1 si ale art.36 alin.1, alin 2 lit. b), c) si d)  din Legea 
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 
hotarare: 

Art.l - Aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2014, pentru persoanele fizice si 
juridice din comuna Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, conform anexei la prezenta. 

Art.2 - Abroga prevederile Hotararii nr. 3/8.01.2013, odata cu adoptarea prezentei 
hotarari.  

Art. 3 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza Biroul financiar- 
contabil, iar cu aducerea la cunostinta publica, secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 
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