ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA PANCESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.74 din 15.12.2021 privind aprobarea impozitelor
si taxelor locale pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Pancesti, judetul Bacau comunei Pancesti, județul
Bacău,intrunit in sedinta ordinara la data de 29.06.2022;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.2169/13.05.2022 al comunei Pancesti; judetul Bacau ;
- raportul nr.2192/16.05.2022 întocmit de Compartimentul Contabilitate din
aparatul de specialitate al primarului comunei Pancesti, judetul Bacau;
- Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal– modificată şi completată;
-O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificată prin Legea nr.
138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
conexe;
- Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative conexe;
- prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale –
modificată şi completată;
- H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul 2013, cu modificarile și completările ulterioare;
- Legea nr. 241 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 68 din 26 mai 2020 pentru modificarea art. 456, alin. (1), lit. h) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală– modificată şi
completată;
- O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor – cu
modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu
modificarile și completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Pancesti;
În temeiul prevederilor art. 76, art. 129, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit.
c), art. 139, alin. (3) lit.a) și art. 196, alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă modificarea art. 9 „Alte taxe locale”punct 15 -Taxa apa
apometru , din anexa la HCL nr.74/15.12.2021 , in sensul ca taxa va fi de 7 lei/m.c. in
loc de 5 lei/m.c.
Art.2. Celelalte articole raman neschimbate.
Art.3. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.07.2022.
Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de
contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea
contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Compartimentul financiar-contabil, precum şi celelalte compartimente de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor
subordonate Consiliului Local Pancesti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri care va fi adusă la cunoştinţă publică de către Comparitmentul financiarcontabil prin mijloace mass-media şi prin afişare.

Presedinte de sedinta ,
Consilier,
Vasile FLOREA

Contrasemneaza,
SECRETAR GENERAL
Geta GHINITA

NR.33 din 29.06.2022

Total consilieri in functie 13, adoptata cu 13 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0
abtineri din 13
consilieri prezenti.

