ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CREVEDIA
HOTĂRÂREA
nr. 106 din 16.12.2021

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022, aplicabile la nivelul
comunei Crevedia, județ Dâmbovița

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
c)

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

d) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură scală cu modi cările si complătările
ulterioare;
e)

art. 491 alin (1), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modi cările si
complătările ulterioare;

f)

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică
(r);

Ținând cont de:
a) Referatul de aprobare nr. 16732/06.12.2021 întocmit de către primarul comunei Crevedia, referitor
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale
pentru anul 2022.
b) Raportul de specialitate întocmit de Biroul Financiar Contabil prin care se propunestabilirea
impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022, înregistrat cu
nr. 16733/06.12.2021;
c) Avizul consultativ al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Crevedia;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și 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 CREVEDIA
adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. .Se aprobă impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2022, aplicabile
la nivelul comunei Crevedia, județ Dâmbovița conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3,alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta hotărâre

se înaintează Prefectului județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.
Art. 3. Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a
prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în format
electronic şi în Monitorul oficial local al Comunei Crevedia, județul Dâmbovița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marcel DINCĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA,

Olga CIORCHINA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 106 / 16.12.2021
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
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

12

4

Numărul voturilor „PENTRU”

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

3

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

Voturi necesare

8

9
Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0
3

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 106 / 16.12.2021
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

0

1

2

1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

16.12.2021

28.12.2021

