
ANEXA 1 

    

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 

 

Comuna Daia, Judeţul Giurgiu 

Nr.3995/01.08.2022 

 

    Astăzi, 01.08.2022, Comuna Daia, anunţă 

 

    Deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului 

următorului act normativ:  

 

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2023    Având în vedere modificările legislative aduse prin O.G. nr. 16 din 15.07.2022 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative 

şi alte măsuri financiar fiscal, consiliile locale au obligaţia de a adopta hotărâri privind nivelurile 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, în termen de 60 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului normativ. 

    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):  

• Raport de specialitate;  

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;  

• textul complet al proiectului actului respectiv: Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor 

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

• alte documente considerate relevante: O.G. nr. 16 din 15.07.2022 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri 

financiar fiscal  

    Documentaţia poate fi consultată: 

    • pe pagina de internet a instituţiei, la www.primaria-daia.ro 

    • la sediul instituţiei Primaria Comunei Daia, Sat Daia, Sos. Bucureşti, nr.180, judetul Giurgiu  

    • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii 

cu publicul al instituţiei. 

    Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus 

procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 09.08.2022 

[X] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: contact@primaria-daia.ro; [X] prin poştă, 

pe adresa: Primaria Comunei Daia, Sat Daia, Sos. Bucureşti, nr.180, judetul Giurgiu; [X] la sediul 

instituţiei, la Registratură, la adresa Primaria Comunei Daia, Sat Daia, Sos. Bucureşti, nr.180, 

judetul Giurgiu, între orele  8,00- 16,00 

    Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind 

stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 

    Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet 

a instituţiei, la linkul www.primaria-daia.ro. 

    Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

        Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 

0246/ 244085, e-mail: contact@primaria-daia.ro, persoană de contact: Referent, CREŢU SIMONA 

IONELA  

 

 


