
ROMÂNIA                                                                           Aprobat,
JUDEȚUL TULCEA                                                            PRIMAR
PRIMARIA ORAȘULUI  SULINA                           DAN NICOLCENCO
Nr._______/__________

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 123/23.12.2021   privind

aprobarea  stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 in ceea ce priveste
Taxa pentru serviciul public de salubrizare in Orasul Sulina cuprinsa in anexa 9  

Având în vedere;
- Hotararea  nr. 20/29.12.2021 emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a
Infrastructurii  de  Deseuri  Menajere  Tulcea  intrata  la  Primaria  Sulina  cu  nr.
910/18.02.2022
- anexa nr. 9 la H.C.L. nr. 123/23.12.2021  privind aprobarea stabilirii impozitelor
și  taxelor  locale  pe  anul  2022  referitor  la  Taxa  pentru  serviciul  public  de
salubrizare in Orasul Sulina

          Propun inițierea unui proiect de hotărâre având ca obiect modificarea Taxei
pentru  serviciul  public  de  salubrizare  in  Orasul  Sulina  cuprinsa  in  anexa  9  a
H.C.L.-ului nr.   privind aprobarea  stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul
2022 de la 9,00 lei  la  11,00 lei  conform Hotararii  nr.  20/29.12.2021 emisa de
Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  a  Infrastructurii  de  Deseuri  Menajere
Tulcea,   începând cu 01.01.2022, iar, penalitatile pentru neplata in termen a noii
taxe sa se perceapa incepand cu luna urmatoare emiterii Hotararii Cosiliului Local.

INSPECTOR
Jigarof  Paula



ROMÂNIA                                                                          
JUDEȚUL TULCEA                                                         
PRIMARIA ORAȘULUI  SULINA                         
Nr._______/__________

REFERAT DE  APROBARE
privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 123/23.12.2021   privind

aprobarea  stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 in ceea ce priveste
Taxa pentru serviciul public de salubrizare in Orasul Sulina cuprinsa in anexa 9 

Având în vedere;
- Hotararea  nr. 20/29.12.2021 emisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a
Infrastructurii  de  Deseuri  Menajere  Tulcea  intrata  la  Primaria  Sulina  cu  nr.
910/18.02.2022
-  anexa nr. 9 la  H.C.L. nr.123/23.12.2021 privind aprobarea stabilirii impozitelor
și  taxelor  locale  pe  anul  2022  referitor  la  Taxa  pentru  serviciul  public  de
salubrizare in Orasul Sulina

      În temeiul O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

    Inițiez proiectul de hotărâre având ca obiect modificarea Taxei pentru
serviciul public de salubrizare in Orasul Sulina cuprinsa in anexa 9 a H.C.L.-ului
nr.123/23.12.2021 privind aprobarea  stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul
2022 de la 9,00 lei  la  11,00 lei  conform Hotararii  nr.  20/29.12.2021 emisa de
Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitara  a  Infrastructurii  de  Deseuri  Menajere
Tulcea,  începând cu 01.01.2022 , iar, penalitatile pentru neplata in termen a noii
taxe sa se perceapa incepand cu luna urmatoare emiterii Hotararii Cosiliului Local,
și îl propun spre aprobare Consiliului Local Sulina.

PRIMAR
DAN NICOLCENCO



PRIMĂRIA ORAȘULUI SULINA                                                                                                                 
JUDEȚUL TULCEA                                                             
                                
                                                                            

PROIECT DE HOTARARE nr.___/___.03.2022
privind modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 123/23.12.2021

privind aprobarea  stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2022 in ceea
ce priveste Taxa pentru serviciul public de salubrizare in Orasul Sulina

cuprinsa in anexa 9 

Consiliul local Sulina, județul Tulcea, întrunit în ședința  ordinară/extraordinară
în  data de _____/____03.2022, legal constituită;

Având în vedere:
 -  Referatul  de  aprobare  al  Primarului  al  orașului  Sulina  înregistrat  sub
nr._____/_____03.2022;
 -    Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Impozite și Taxe, înregistrat sub
nr._____/___03.2022;

Tinând cont de prevederile:

- Art. 56 din Constitutia Romaniei
- Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- HCL  nr.123/23.12.2021 privind aprobarea stabilirii  impozitelor și taxelor locale pe
anul 2022;
       În temeiul art.129 și al prevederilor art.139 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ,
Consiliul local al Orașului Sulina,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Taxa pentru serviciul public de salubrizare in Orasul Sulina  cuprinsa
Anexa  nr.  9  la  Hotărârea  Consiliului  Local  al  orașului  Sulina  nr. 123/23.12.2021
privind aprobarea  stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2022, se modifica  de la
9,00 lei la 11,00 lei, începând cu 01.01.2022

Art.2 Penalitatile pentru neplata in termen a noii taxe se percepe incepand
cu luna urmatoare emiterii Hotararii Cosiliului Local

Art.3  Celelalte  prevederi  ale  Hotărârii  Consiliului  Local  al  orașului  Sulina nr.
123/23.12.2021    privind aprobarea  stabilirii impozitelor și taxelor locale pe anul 2022,
ramân neschimbate.



Art.4  (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată
- Primarului orașului Sulina
- Institutiei Prefectului - Județului Tulcea,
- Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Sulina
(2)  Aducerea  la  cunoștință  publică  se  face  prin  afișare  la  sediul  autorității

administrației publice și prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Sulina.

         Primar,                                                                          
        DAN NICOLCENCO                                                               

                                                                                          Avizat - Secretar general U.A.T. 
                                                                                                             CAMELIA IONIȚĂ


