ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 28 din 28.04.2022
Privind aprobarea modificării hotărârii consiliului local nr. 25/28.06.2021 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul Comunei Chirnogeni pentru anul
2022
INIŢIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA –
întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2022;
o Luând act de: referatul de aprobare prezentat și înregistrat la nr. 2460/21.04.2022 și
proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Chirnogeni, dl. Manta Gheorghe înregistrat
la nr. 2461/21.04.2022; raportul comun al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului – contabilitate și compartimentul încasări impozite și taxe locale cu
nr. 2462/21.04.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local
Chirnogeni nr. 1 cu nr. 2560/28.04.2022; avizul consultativ al comisiei de specialitate a
Consiliului Local Chirnogeni nr. 2 cu nr. 2561/28.04.2022; avizul consultativ al comisiei de
specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 2562/28.04.2022;
o Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
 art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5) din
Constituția României, republicată;
 art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 H.C.L. nr. 25/28.06.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul
comunei Chirnogeni pentru anul fiscal 2022, anexa 1 modificată și completată prin
H.C.L. nr. 55/25.11.2021;
 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;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând prevederile art. 136 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborat
cu art. 196 alineat (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările
și completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/28.06.2021
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru
anul fiscal 2022, cu modificările și completările ulterioare, la anexa 1 – CAPITOLUL
IX – taxe speciale – astfel:
Art. 1.2. Se elimină integral punctul 16 cu taxele aferente:
16.Taxă pentru utilizarea clubului căminului cultural Chirnogeni:
- pentru nunți și baluri

- pentru pomeni

Art. 1.3. Se adaugă la punctul 17 și se majorează taxele:
17. Taxă pentru utilizarea căminelor culturale din
localitățile Chirnogeni și Plopeni:
-pentru nunţi și baluri

x
1500 lei

- pentru botezuri

1000 lei

- pentru alte evenimente
- pentru pomeni

500 lei
200 lei

Art. 1.4. Se majorează taxa de la punctul 20:
20. Taxă pentru utilizarea Casei Mortuare din localitatea
Chirnogeni și Plopeni

300 lei

Art. 1.5. Se majorează taxa de la punctul 22:
22. Taxă cazan țuică

50 lei/cazan

Art. 1.6. Se majorează taxa de la punctul 25:
25.Taxă de utilizare a buldoexcavatorului
- pentru persoanele fizice cu domiciliul în comuna
Chirnogeni

x
150 lei/oră

- pentru persoanele fizice care nu au domiciliul în comuna
Chirnogeni cât și pentru persoanele juridice

200 lei/oră

Art. 1.7. Se majorează taxa de la punctul 26:
26. Taxă de utilizare a tractorului cu remorcă pentru transport

75 lei/oră

Art. 1.8. Se elimină integral punctul 30 cu taxa aferentă:
30. Taxă de utilizare cositoare

135 lei/ha

Art.2. Compartimentul încasări impozite și taxe și compartimentul contabilitate
răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei.
Art.3. Prezenta hotărâre devine obligatorie de la data aducerii la cunoștință
publică; aducerea la cunoștința publică se face în termen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefectul județului Constanța.
Art.4. Secretarul general al Comunei Chirnogeni va face publică hotărârea
respectând termenele prevăzute de art. 197 alineat (1) și art. 198 alineat (1) și (2) din
Codul administrativ, prin afişaj, prin publicare în Monitorul Oficial Local şi o va

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, Instituției Prefectului – Județul
Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate.
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
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