ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TOPRAISAR
HOTARÂREA
nr. 45 din 21 aprilie 2021
privind indexarea 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)
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modi cărileși completările ulterioare;
h)
art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
i)
Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;
j)
art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
k)
art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modi
cările și completările ulterioare;
l)
art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
m)
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;
n)
art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006;
o)
art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată, cumodificările și completările ulterioare;
p)
Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2019;
q)
Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2019 privind indexarea impozitelor și taxelor
locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2020,
r) Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2021, modificată prin Hotărârii Consiliului Local nr. 8 din 29 ianuarie
2021;

s) 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;
Ținând cont de:
prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările
ulterioare, coroborate cu cele ale Legii 290/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 2/1968
privind organizarea administrativă a teritoriului României, referitoare la componența unităților
administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Topraisar este următoarea:
a)
rangul IV: satul-reședință Topraisar;
b)
rangul V: satele Movilița, Biruința și Potârnichea;
Luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Topraisar, în calitatea sa de iniţiator;
luând în considerare unul dintre 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,
la stabilirea impozitelor şi taxelor locale s-au avut în vedere mai multe considerente, de
natură economică, socială, determinate de necesităţile bugetului local, elemente care conduc la
identificarea nivelului optim al impozitelor şi taxelor locale,
ținând seama de nivelul ratei inflației comunicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației, care este de 2,6%,
b)
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Topraisar
c)
Avizul Comisiei nr. 1 – Comisia de specialitate pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului și turism,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală
d)
Avizul Comisiei nr. 2 – Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie,
muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale
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 21 aprilie 2021, adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2022, se
indexează cu 2,6% potrivit prezentei hotărâri, fiind cele cuprinse în tabloul cuprinzând cotele,
valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se
stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Topraisar,
reprezentând anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Operaţiunea de stabilire a sumelor datorate bugetului local se face prin rotunjire la nivel
de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin
majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, aplicându-se regulile de rotunjire
prevăzute în titlul IX punctul 11 lit. n) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 2. - (1) Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Topraisar, prin aparatul de specialitate.
(2) Personalul din cadrul următoarele compartimente de resort din aparatul de specialitate
al primarului, sub coordonarea secretarului general al comunei, urmăresc corelarea datelor
administrate în evidențele proprii, respectiv:

(1)
Biroul Urbanism, Disciplină în construcții, Achiziții, Investiții, Cultură,
Cadastru-Patrimoniu, Situații de urgență;
(2)
Serviciul Administrație publică locală;
(3)
Compartiment Stare civilă și Fond funciar;
(4)
Compartiment registru agricol;
(5)
Compartiment Impozite și taxe, executare silită;
(6)
Compartiment Contabilitate, Buget, Finanțe.
Art. 3 - 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
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
…………………………….………
Aidîn MOLAGEAN

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI TOPRAISAR
…………………………….………
Mihai IACOBOAIA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 45/21.04.2021
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ
Vot prin ridicarea mîinii individual
HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL
Hotărâre care se adoptă cu votul:
0
Voturi necesare
8
majorității consilierilor locali în funcție
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”
0
Voturilor “ABȚINERE” se
numără la voturi “ÎMPOTRIVĂ”
6 Numărul voturilor “ABȚINERE”
0
7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat
2
8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat
0
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
9
0
neavând drept de vot

