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STUDIU DE IMPACT

Sectiunea 1

Motivul emiterii actului normativ

AvAnd in vedere Legea Bugetului de stat art.4,5,6,7 din Legea nr.31712021 si

art. 19, art.20 din Legea nr.273t2006 privind Finantele publice locale cu modificarile si

completarile ulterioare.
ln materie fiscala, dispozitiile Codului Fiscal prevaleaza asupra oricaror prevederi

din alte acte normative, el precizand foarte explicit impozitele si taxele care se

constituie in venituri ale bugetului local, urmand ca utilizarea acestora sa aiba loc in
conditiile reglementarilor specifice (Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,

O.U.G. nr.5712019 a administratiei publice locale).
La aprobarea veniturilor si cheltuielilor locale pe capitole si subcapitole pentru

anul2O2O, in comuna Cogealac, s-a avut in vedere prevederile Legii nr.31712021.

Secfiunea a 3-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

Proiectul de act normativ propus privegte necesitatea asigurdrii continuirii finantdrii
obiectivelor ce se realizeaza si se vor realiza in anul 2022.

Proiect de Hotirire
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cogealac pe anul2022

Secfiunea a 2- a
lmpactul economico - social al proiectului de act normativ

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locald.
Pe misura colectirii resurselor bugetare din impozite gi taxe locale, D.G.F.P. - A.J.F.P.

-Constanta, a sumelor repartizate de Consiliul Judetean Constanta si a sumelor
repartizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratei Publice prin Programul
National de Dezvoltare Locala se va asigura realizarea unor proiecte de investitii de
interes pentru locuitorii comunei Cogealac si alte bunuri si servicii pentru buna

functionare.



Secliunea a 4'a

Efectele proiectutui de act normativ asupra mediului

Nu este cazul'

pentru anul2022.

ezentul act

normativ privind aprobarea bugeturui oL venituri si chertuieli al comunei cogealac
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9i imPlementarea Proiectului de

- -r -^-aa*irr
Al,LrYrLCrl. vv 'rr'Y' act normativ

Se vor respecta prevederile Legii nr,52t2OO3, privind transparenla decizionali in

aoministialia publici, iepublicatS' respectiv: . - . nBriai nnmr rnei cooealac: publicare
- consurtare pubfica prin interm-e-drt, sit"-rr primariei comunei cogealac; publicare

anun!; r-^te-..-ara oarrirrl primariei Cooealac, str. Garii, nr.
. Dezbatere publicS: locul de desf59,'?'9_!e!jul Primariei Cogealac, Str. Garii, nl

30, in perioad ^"iiit.zo2z, 
2s.-o\';ozii-za.ot.zoiz, 31.01 .zo2r-04'02'2022' intre

orele 10.00:14.09.

Secfiunea a 6-a

Misuri de imPlementare

Dupi aprobarea proiectului d;};tararel acesta va fi transmis: compartimentul de

contabilitate , Trezoreriei, Prefecturii Constanta spie luare la cunogtin!6 9i punere in


