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CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

HOTĂRÂRE 
privind: stabilirea unor taxe locale pentru anul 2023 

Consiliul Judeţean Teleonnan, Întrunit În sedinţa ordinară, confonn prevederilor 
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completări le ulterioare, 

A vâlld ÎII vedere: 
- referatul de aprobare nr. 4434 din 24 februarie 2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleonnan; 
- avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr. 8703 din 14 aprilie 2022; 
- raportul comun de specialitate nr. 8846 din 15 aprilie 2022 al Direcţiei 

urbanism şi amenajarea teritoriului şi Direcţiei economice privind stabilirea unor taxe 
locale pentru anul 2023; 

- adresa Muzeului Judeţean Teleonnan nr. 94 din 09 februarie 2022 
Înregistrată la Consiliul Judeţean Teleonnan cu nr. 3426 din 09 februarie 2022; 

- adresa Direcţiei Judeţene de Statistică Teleorman înregistrată la Consiliul 
Judeţean Teleonnan cu nr. 3431 din 09 februarie 2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Teleonnan pe 
principalele domenii de activitate; 

- prevederile art. 473, art. 474, art. 476 alin.(I), art. 486 alin.(l), art. 487, art.48S 
alin. (1), (2) şi (3), art. 490, art. 491 şi art. 494 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 138, art. 139, art.l40, art.141, art.144 şi art. 145 din Titlul IX 
Capitolul V al Nonnelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codu 
fiscal aprobate prin Hotărâre a Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completărilt 
ulterioare; 

- prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Cl 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională îl 

administraţia publică, republicată; 
- prevederile art. 4, art. 7 alin. (1 6) şi (18) şi art. 45 alin. (3), (3') şi (4) din Lege, 

nr. 5011991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, Cl 

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajare; 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 84 alin. (4) şi alin. (5) şi art. 205 alin. (3) şi alin. (4) din Lege; 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
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