
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA POLOVRAGI

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 94 din 30.09.2021

privind instituirea unei taxei speciale

Consiliul Local al comunei Polovragi, judelul Gorj,

Avdnd in vedere:

- OUG nr.57/20L9 privind CodulAdministrativ, cu modificlrile ulterioare,
- Referatul de aprobare al primaruluiin calitate de inititor,
- Art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificirile 5i completirile

ulterioare,

- Art. 161 din HG nr. UTOIG pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii

nr.227/20L5 privind Codul Fiscal, cu modificdrile gicompletirile ulterioare,.
- Art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificlrile gi

completirile ulterioare,

- Raportul de specialitate,

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

in temeiul art, 139 alin.3 piart. L96 alin. 1lit. a)din OUG nr. 57/20L9 privind Codul

Administrativ, cu modificdrile pi completirile ulterioare, 
{

HOTARASTE:

Art, f. incepdnd cu data de 0l octombrie 2021se instituie taxa specialS pentru funclionarea

unor servicii publice locale de care beneficiazi concesionariiterenurilor din satul de vacanti din

comuna Polovragi, sat Polovragi, judelul Gorj, punctul ,,Luncile Oltelului", reprezent6nd

contravaloare energie electricS, salubrizare, alimentare cu ap5. \
Art. 2, Taxarea se va face conform consumului contorizat pentru fieclre serviciu in parte sau

paugal conform prefurilor aprobate pentru aceste servicii.

Art. 3. incasirile din taxa specialS instituiti potrivit art. 1, se vor face venit la bugetul local,

urmdnd a se face plata prestatorilor care nu pot incheia contracte direct tu consumatorii.

Art.4. Prezenta hotS16re va fi adusi la cunogtinti publici prin afigare la sediul Primiriei 5i

pe site-ul propriu www.comunapolovragi.ro gi va fi comunicati lnstituliei Prefectului Gorj.

Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinfa ordinard a Consiliului Local Polovragi din data de 30,09.2021 cu

L0 voturi pentru, 0 voturi impotrivd pi 0 abfineri din 10 consilieri prezen[i din 11. consilieriin funcfie

PRESEDTNTE DE SEDTNTA,

GEORGESCU AUREIAN

Contrasemneazl pentru legalitate,

Secretar general comuni, Bidila Liliana-Elena
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