
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

HOTARAREA Nr. 64 diN 3L,05,2022

privind modificarea Hoti16rii Consiliului Local Polovragi nr, 131 din 2L.12.2027

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile lmpozabile, impozitele, taxele 5i alte taxe

asimilate acestora pentru anul 2022

Consiliul Local al comunei Polovragi, judelul Gorj

Av6nd in vedere;

- art.56, art. 120 alin. (1), art. L21 alin. (f) ;i (2) 9i art. 139 alin. (2) din Constitulia

Rom6niei, republicatd;
- articolul 4 gi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptatd

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.t99l!997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr.28712009 privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile

u lterioa re;

- prevederile OUG ff.5712019 privind Codul Administrativ (art. 129 alin. 4 lit. c),

- Legea nr.227l2OL5 privind Codul Fiscal, cu modificirile gi completdrile ulterioare,

- Referatul de aprobare al iniliatorului nr' 4847 din t9.O5.2022;

- Raportul de specialitate nr. 4848 din L9.O5,2022;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

tn baza prevederilor art. 139 alin. (3) lit. c)pi art. 196 alin, (1) lit. a) din OUG nr' 5712019

privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE

Art.L. Se modificd Hoti16rea Consiliului Local Polovragi nr. 13L din 2L.L2.202L

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele 5i alte taxe asimilate

acestora pentru anul2022, astfel:

- art. L7 pct tV - Alte taxe locale, pct. lll lit. A din cadrul Capitolului Vll - Alte taxe locale,

se modificd gi va avea urmdtorul cuprins:

,,Tarif tractor foton cu incdrcdtor frontal gi remorcd: 20 lei/km la distanle de p6nd la 10

km 9i 10 lei/km la distanle de peste 10 km;150 lei/ord incircat cu cupa,"

- art. L7 pct lV - Alte taxe locale, pct, lll lit. B din cadrul Capitolului Vll - Alte taxe locale,

se modificd gi va avea urmitorul cuprins: ,,Tarif minibuldoexcavator: 150 lei/ori."

- art. 17 pct lV - Alte taxe locale, pct. lll lit. C din cadrul Capitolului Vll - Alte taxe locale,

se modificd giva avea urmitorul cuprins:,,Taxeinchiriat autospeciale PSI:200 lei/cursi."

Art. 2. Prezenta hotir6re ipi produce efecte incepind cu data de 0L iunie 2022 5i se va

duce laindeplinire de cStre primarul comunei Polovragi, prin aparatul de specialitate al siu.



Art' 3. Prezenta hotir6re se comunicS, prin intermediul secretarului general al comunei
in termenul previzut de lege, primarului comunei pi prefectului judelului Gorj pi se aduce la
cunoStinfi publicd prin afiSarea la Primdrie, in spafiul accesibil publicului, precum gi pe pagina
de internet https:/comunapolovragi.ro.

Hoti16rea a fost adoptatd in pedinfa ordinard
mai 2022 cu 10 voturi pentru, O voturi impotrivd si

consilieri in functie

a Consiliului Local Polovragi din data de 31
0 ablineri din 10 consilieri prezen!i din 11

PRESEDTNTE DE $EDtNTA, Contrasemneaz5, Secretar general comund,

BADt-tA Liliana-Elena
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