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Proiect de Hotirire
privind stabilirea impozitelor gi taxelor locale datorate de persoanele fizice gijuridice din

comuna Cogealac in anul 2022

Av6nd in vedere noul Cod Fiscal (Legea nr.227t2015 privind Codul fiscal) 9i Tn

conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde cartei europene a

autonomiei locale adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd de Romdnia

piin f-"g." 1ggt1997, stabilirea 9i aprdbarea impozit?9t :i taxelor locale intrd in

competenla consiliului local conform prevederilor art. 136 si art. 155 din O'U'G' nr'

57 t2019 privind Codul Administrativ.- - i; materie fiscalS, dispoziliile codului Fiscal prevaleazd asupra oricdror prevederi

din alte acte normative, el precizAnd foarte explicit impozitele 9i taxele care se

constituie rn venituii ale bugeiului local, urmdnd ca utilizarea acestora sd aibd loc Tn

condiliile reglementdrilor spJcifice (Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,

O.U.G. nr. 57 t2019 privind Codul Administrativ)'
La stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022, in comuna Cogealac,

s-a avut in vedere prevederile Legii nr.22712015, cu modificarile si completarile

ulterioare, privind Codul fiscal.
AvAnd Tn vedere cele de mai sus, se impune adoptarea unui_act normativ privind

stabilirea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2.022, in comuna cogealac'

Aprobarea "c"itri 
proiect de act normativ este determinatd de necesitatea

stabilirii 9i colectarii impozitelor 9i taxelor locale pentru anul 2022 la nivelul comunei

Cogealac, in vederea asigurdrii iesurselor necesare continudrii finan!5rii proiectelor in

deiulare, pentru asigura,re-a serviciilor finantate din bugetul local'

Sectiunea 1

Motivul emiterii actului normativ

Sectiunea a 2- a

lmpactut economico - social al proiectului de act normativ

Beneficiarul acestui act normativ este comunitatea locald'

Pe mdsura colectdrii resurselor bugetare din impozite 9i taxe locale, se va asigura

realizarea serviciilor de intreliner6 drumuri, salubrizare, iluminat public stradal,

intrelinere gi funclionare in conOilii normale a unitdlilor de invSldmfint, e't'c'' precum 9i

realizarea unor proiecte de investilii de interes pentru locuitorii comunei Cogealac,

avfindu-se in vedere proiectele sociale, culturale 9i sportive'



Sectiunea a 3-a

lmpactul financiir asupra bugetului local

AvAndu.se in vedere cd executivul propune, indexarea cu rata inf|atiei de 2,630/o

impozitelor si taxelor locale, oatorate d" p"r.o"ne fizice si juridice pentru anul2022'

Sectiunea a 4'a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

proiectur de act normativ propus privegte necesitatea asiguririi continudrii finantdrii

obiectivelo, ." r"i" alizeaza'si se vor realiza in anul 2022'

Secfiunea a 5-a

Efectele proiectului dsact normativ asupra mediului

Sectiunea a 6-a

^"*", 
d" .-rrmare pubrici privind eraborarea gi imprementarea proiecturui de

act normativ '\

se vor respecta prevederile Legii nr.52t2003, privind transparenla decizionald in

aOministralia publicS, republicatd, respectiv:.. 
^.,- Consultare publicd prin inietmediul' Site-ul Primdriei comunei Cogealac;

publicare anun!;
- Dezbatere publicd: locul de desfdgurare - sediul Primariei Cogealac'

nr. 30, in pfrioad a 15.03.2021-19'03'2021 si 22'03'2021-26'03'2021'
str. Garii,

intre orele

10.00-14.00.

Sectiunea a7-a
Misuri de imPlementare

Dupi aprobarea proiectului oe rrottiar", """ltu 
va fi transmis: lmpozite si taxe locale 9i

compartimenteroi intli"r"t" oin c"oiur primSriei comunei cogearac spre ruare la

cunogtin!5 gi Punere in aPlicare'

Cogealac.
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