
           

              R O M A N I A 

         JUDETUL  PRAHOVA                                                                              - Proiect - 

      COMUNA TÂRGSORU VECHI 

         CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 

H O T A R A R E 

privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL nr. 163/18.12.2019,  

referitoare la  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020  

in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova 

 

Avand in vedere: 

Referatul de aprobare a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei Tirgsoru Vechi, inregistrat 

sub nr. 2292/12.02.2020 din care rezulta necesitatea indreptarii erorii materiale survenite in 

redactarea  HCL nr. 163/18.12.2019, referitoare la  indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2020 in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova;  

Raportul de specialitate  al Serviciului Financiar-Contabil, inregistrat sub nr. 

2291/12.02.2020; 

HCL nr. 163/18.12.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in 

Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova 

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 

pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c)  si alin. (14) precum si art. 139 din  

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul Local al comunei Târgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta  

hotarare: 

 

            Art.1 – Se aproba indreptarea erorii materiale survenita in redactarea HCL nr. 

163/18.12.2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 in Comuna 

Targsoru Vechi, judetul Prahova astfel: 

(1) Modificarea titlului din „Hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale  

pentru anul 2020 in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova” in „Hotarare privind stabilirea 

impozite si taxe locale pentru anul 2020 in Comuna Targsoru Vechi, judetul Prahova”; 

(2)  Modificarea art. 1 din „Aproba indexarea cu rata inflatiei de 4,6% a sumelor aferente 

impozitelor si taxelor locale stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul 2020,  conform 

anexei nr. 1 si anexei nr. 2 la prezenta” in „ Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2020, 

tinandu-se cont de rata inflatiei pentru anul 2019 care este de 4,6%”, pentru persoanele fizice din 

comuna Targsorul Vechi, judetul Prahova, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 la prezenta”.  

 

 

Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei si cu aducerea la cunostinta 

publica a prevederilor, se insarcineaza secretarul general al Comunei Târgsoru Vechi, judetul 

Prahova. 

 

 

             INITIATOR, 

                PRIMAR 

              Dragan Nicolae 

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                     Secretar  general, 

                                                                                                     Cristian Daniela 
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