
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

HOTARAREA Nr, 76 diN !3.07,2022
privind modificarea Hoti16rii Consiliului Local polovragi nr. 131 din zt.Iz.zoz|

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, 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. L2t alin. (r) ti (2) gi art. 139 alin. (2) din constitulia

Rom6niei, republicatd;
- articolul 4 5i articolul 9 paragraful 3 din carta europeand a autonomiei locale, adoptati

la strasbourg ra 15 octombrie 19g5, ratificatd prin Legea nr. L99/L99r;- art' 7 alin' (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu modificirile
u lterioare;

- prevederile oUG nr.57/20L9 privind Codul Administrativ (art. 129 alin. 4 lit. c),- Legea nr'227/20L5 privind Codul Fiscal, cu modificdrile gi completirile ulterioare,- Referatul de aprobare ar ini(iatorurui nr.62g7 din 1.3.06.2022;- Raportul de specialitate nr. 62gg din 13.06.2022;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local
lnbazaprevederilorart'139alin.(3) lit.c)9iart. 196alin.(1) lit.a) dinoUGnr. s7/2org
privind codul Administrativ, cu modificirile pi completirile ulterioare,

HOTARASTE

Art'1' Se modifici Hotd16rea Consiliului Local Polovragi nr. 131 din z1.t2.2o2L
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele, taxele gi alte taxe asimilate
acestora pentru anul2O22, astfel:

- art' 17 - Alte taxe locale, pct. ll - Taxe zilnice pentru utilizarea temporard a locurilor
publice cu ocazia b6lciului anual, lit. B, se modificd giva avea urmdtorul cuprins:
,,500 lei pe toatd perioada bdlciului sectorul A; 500 lei pe toati perioada b6lciului
sectorul B' Pentru sectorul B, participanIii vor plSti 1oo lei tarif paugal pentru energia
electrici dacd soliciti brangare, pe toati perioada bdlciului ,,

- art' 17 - Alte taxe locale, pct. ll - Taxe zilnice pentru utilizarea temporard a locurilor
publice cu ocazia bSlciului anual, lit. F, se modificS gi va avea urmdtorul cuprins:
,,2leif persoand.,,



Art.2.Prezentahot6r6reigiproduceefecteincepAndcudatade13iulie2022,data
adoptdrii pi se va duce ra indep'nire de citre primarur comunei porovragi, prin aparatul de

specialitate al sdu' !.- :-r^-m^.ri,,r corrptArrrlui eeneral al comunei

Art'3.Prezentahotir6resecomunicS,prinintermediulsecretaruluigen

in termenur previzut de rege, primarurui comunei gi prefecturui judelurui Gorj gi se aduce la

cunoStin!5 publicd prin afigarea la PrimSrie' in spaliul accesibil publicului' precum 9i pe pagina

de internet https:/comunapolovra gi' ro'

HotirSrea a fost adoptatS in Sedinla extraordinari de indatS a consi'urui Locar porovragi

din data de 13 iurie 2022cu 7 voturi pentru' 0 voturi impotrivS gi 0 ablineri din 7 consirieri

prezenli din 11 consileri in funclie

Contrasemneazi Secretar general comuni'

BADITA Liliana-ElenaPRE$EDNTE DE SEDINTA,


