ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 27 din 28.04.2022
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum și a taxelor speciale, la nivelul
comunei Chirnogeni, pentru anul fiscal 2023
INIȚIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA – întrunit în
ședința ordinară din data de 28.04.2022;
Ținând cont de: referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2371/18.04.2022 și proiectul de hotărâre
inițiat de primarul comunei Chirnogeni dl. Manta Gheorghe și înregistrat cu nr. 2372/18.04.2022; nota
de fundamentare cu nr. 2370/18.04.2022; raportul de specialitate al compartimentului de încasări,
impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chirnogeni
înregistrat cu nr. 2459/21.04.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Chirnogeni nr. 1 cu nr. 2557/28.04.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului
Local Chirnogeni nr. 2 cu nr. 2558/28.04.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a
Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 2559/28.04.2022;
Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la
Strassbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,
În temeiul următoarelor prevederi legale:
- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 227/2015; OUG nr. 79/2017;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru;
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 203/20.07.2018
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national;
- Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare.
Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021
în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice
zonei, pe de altă parte,
Ținând cont de valoarea ratei inflației pentru anul 2021 de 5,1% comunicată pe site-urile
oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și ale Administrației Publice și Ministerului
Finanțelor Publice la 14.01.2022; Luând în considerare unul din scopurile asigurării autonomiei
locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii
de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, pe de o
parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
În conformitate cu prevederile art. prevederile art. 129 alin. (4) litera c) din O.U.G. nr.
57/2019, art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera a) coroborat cu art. 139 alineat (3) litera a) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Impozitele şi taxele locale, precum și taxele speciale, la nivelul comunei Chirnogeni așa
cum au fost acestea stabilite prin H.C.L. nr. 25/28.06.2021, cu modificările și completările
ulterioare, se aprobă și se indexează cu 5,1%, pentru anul fiscal 2023, Capitolele II-XI, după
cum urmează:
a) impozitul şi taxa pe clădiri, prevăzute la Capitolul II;
b) impozitul şi taxa pe teren, prevăzute la Capitolul III;
c) impozitul pe mijloace de transport, prevăzut la Capitolul IV ;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor,prevăzute la Capitolul V;
e) taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, prevăzute la Capitolul VI;
f) impozitul pe spectacole, prevăzut la Capitolul VII;
g) taxe speciale, prevăzute la Capitolul IX;
h) alte taxe locale, prevăzute la Capitolul X;
e) sancțiuni, prevăzute la Capitolul XI;
Art.2. Chirnogeni este sat reședință de comună de rangul IV, Plopeni și Credința sunt sate
componente ale comunei, de rangul V potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi.
Art.3 . Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin prezenta
hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru nerespectarea obligaţiilor
impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele normative în vigoare.
Art.4. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, ale Legii nr. 207/2015,
precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare.
Art.5. Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru ce se fac venit la bugetul local al
Comunei Chirnogeni sunt reglementate şi stabilite conform dispoziţiilor O.G. nr. 80/2013 şi
respectiv Legii nr. 117/1999.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2023.
Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art.8. Secretarul general al Comunei Chirnogeni va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului Judeţului Constanţa în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate,
Compartimentului Încasări, Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Chirnogeni, pentru ducerea la
îndeplinire.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de
28.04.2022 cu un număr de 12 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în
funcţie, din care 12 prezenţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NASTA IONUȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

