
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL DOLJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GÂNGIOVA 

HOTARAREA NR. 44 / 1 9 .12.2022 
          privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile,  

       impozitele și taxele locale pentru anul 2023 in 
comuna Gângiova, judetul Dolj 

 
     Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul 
Prefectului – Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 
19.12.2022, ora 13,00; 
     Avand in vedere proiectul de hotarare nr.87/18.10.2022 intocmit de domnul primar Preda 
Cristache, referatul de aprobare nr.6198/18.10.2022 din care reiese necesitatea si 
oportunitatea adoptarii unei hotarari privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale pentru anul 2023 in comuna Gângiova, raportul de specialitate al 
Compartimentului Impozite si Taxe Locale al UAT comuna Gângiova, inregistrat la 
nr.6332/21.10.2022 cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2023, in 
conformitate cu prevederile art.5, alin.(1), lit.a) şi alin.(2), art.16, alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), 
art.27, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Legii nr.52/2003 
privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, 
Hotararea de Guvern nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.227/2015 privind Codul Fiscal, anunt public nr.6401/24.10.2022, raport informare 
nr.7373/07.12.2022, Avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 
     In temeiul art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, art.133, alin.1, art.139, alin.3, lit.c, art.196, 
alin.1, lit.a, art.197, alin.1, alin.2 si alin.4, art.198, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completările ulterioare: 
 

                                    HOTARASTE : 
 
ART.1. Se stabilesc nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale pentru 
anul 2023, in comuna Gângiova, judetul Dolj, conform Anexelor nr.1-3, care fac parte 
integranta din prezenta hotarare. 
ART.2. Primarul comunei Gângiova prin aparatul de specialitate va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
ART.3. Prezenta hotarare se comunica compartimentului Impozite si Taxe Locale, 
Primarului comunei Gângiova, Institutiei Prefectului-Judetul Dolj si va fi afisata pe site-ul 
institutiei. 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         Contrasemneaza pentru legalitate, 
         VOICU MIHAI ZAHARIA                                                 SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                        SADOVEANU IOANA 
 
Adoptata in sedinta din data de 19.12.2022 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 


