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Nr. 75/23.11.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Seimeni, judeţul Constanţa, pentru
anul 2021
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de
_____________, având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 5417/23.11.2020 a primarului comunei Seimeni, în calitatea sa de
iniţiator;
raportul de specialitate întocmit de către d-nul Neagu Nicu – Inspector ȋn cadrul Compartimentului
Impozite și Taxe Locale, înregistrat sub nr. 5346/18.11.2020;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare :
dispoziţiile art. 453÷ 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
completările ulterioare;
prevedrile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal;
Dispoziţiile art. 56, art. 120, alin. (1), art, art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia
României, republicată;
prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta Europeanăa autonomiei locale, adoptată la
Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
art. 20 şi art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările ulterioare;
dispoziţiile art. 5, alin. (1), lit. a), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27 si art. 30 din
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională ȋn administraţia publică, cu modificările
completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public ;
prevederile art. 87, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit.c) din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. c) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul Administrativ:
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul 2021 precum și facilităţile acordate
contribuabililor din comuna Seimeni, pentru impozitele și taxele datorate de aceștia ȋn anul 2021, conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Proceduură Fiscală, precum şi cu actele normtive subsecvente în
vigoare.
Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii se abrogă orice alte dispoziţii contrare.
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei Prefectului
Judeţului Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării, Primarului comunei
Seimeni, Compartimentul Contabilitate, Compartimentului Impozite şi Taxe şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei.
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