
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL CONSTANȚA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR 

 

 

HOTARÂREA 
nr. 86 din 22 decembrie 2021  

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Topraisar nr. 76/26.11.2021 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 

României, republicată; 
b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
d) art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) din Ordonanța de 

urgență  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și  completările 
ulterioare; 

e) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX, în special art. 491 
coroborate cu cele ale art. 495 lit. e)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare; 

g) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare;  

h)  Hotărârii Consiliului Local nr. 76/26.11.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022; 

i) Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 23 august 2021 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare al Pieței Agroalimentare Topraisar; 

j)  art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62  și art. 70 din 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând act de: 
Adresa nr. 2619/18.11.2021 primită de la S.C. Iridex Group Salubrizare SRL prin care 

solicită modificarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare însoțită de fișa de fundamentare 
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR, întrunit în ședința ordinară 
din data de 22 decembrie 2021, adoptă prezenta hotărâre 
 

Art. I.  
Hotărârea Consiliului Local al comunei Topraisar nr. 76/26.11.2021 privind stabilirea impozitelor 
și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, se modifică după cum urmează: 

La capitolul: 
II. 3.  ALTE TAXE ADMINISTRATE DE SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE ŞI 

ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL 
 
1. TAXA DE HABITAT 



 
Tezele 4, 5 și 6 se modifică și vor avea următorul conținut: 
 
Cuantumul taxei este de 130.00 lei/an/persoana  
Fiecare familie din comună nu va plăti mai mult de 390.00 lei pe gospodarie, pentru plata taxei 

de habitat, respectiv 3 persoane.  
Taxa de habitat va fi achitata pentru o singura persoana respectiv 130.00 lei pentru toate 

gospodariile  care reprezinta a doua locuinta sau sunt locuite temporar. 
 
       Art. II.  

Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Topraisar, prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea 
pe pagina de internet la adresa:  www.primariatopraisar.ro     

 
 
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, 
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 86/22.12.2021 

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mîinii individual 
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV 

0 Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității consilierilor locali în funcție Voturi necesare 8 

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15 
2 Numărul consilierilor locali în funcție 15 
3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 13 
4 Numărul voturilor “PENTRU” 13 
5 Numărul voturilor “ÎMPOTRIVĂ” Voturilor “ABȚINERE” se 

numără la voturi “ÎMPOTRIVĂ” 
0 

6 Numărul voturilor “ABȚINERE” 0 
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 0 
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0 

9 Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, 
neavând drept de vot 0 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

 …………………………….……… 
                  Denis HAGICALIL 

Contrasemnează pentru legalitate, 
SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI TOPRAISAR 
 …………………………….……… 

                  Mihai IACOBOAIA 

http://www.primariatopraisar.ro/

