
      ROMÂNIA
        JUDEŢUL COVASNA

                    
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 43 /2022      
Privind completarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022

Consiliul local al comunei Valea Crișului, judeţul Covasna;
întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 07.07.2022
Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului comunei Valea

Crişului  privind  necesitatea  completării  anexei  la  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei
Valea Crişului nr 80/2021 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, în
sensul completării Capitolului VII – Taxe speciale şi alte taxe locale – punctul 25.

Văzând  rapoartele  compartimentului  de  contabilitate,  a  comisiei  pentru  activităţi
economico-financiare,  juridică şi de disciplină, avizul secretarului general al comunei Valea
Crişului ;

În baza şi în executarea dispoziţiilor:
-  art.  16  alin  (2)  şi  art.  30  din  Legea  nr  273/2006  privind  finanţele  publice  locale  cu
completările şi modificările ulterioare,
-  Titlului  IX  –  Impozite  şi  taxe  locale  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare
-  Legii  nr  207/2015  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  80/2021  privind  aprobarea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022.
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  35/2022  privind  rezilierea
Contractului de concesiune nr 153/06.05.2003.
- Adresa Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Covasna nr 6385/2022
prin care ne aduce la cunoştinţă că începând cu data de 01.05.2022 a fost reziliat acordul
cadru  respectiv  contractul  subsecvent  de  servicii  încheiat  cu  SC  VETRADE  IMPEX  SRL,
acţiunile sanitar-veterinare de interes public fiind realizate în prezent de dr Todor István.
-  adresa SC Producţie  şi  Comerţ SPES SRL reprezentată  prin Dr Tódor István şi  Dr Siko
Barabasi Sándor nr 91/17.05.2022 prin care ne solicită asigurarea unui spaţiu corespunzător
în vederea desfăşurării activităţilor sanitar-veterinare.
-  dispoziţiile  Legii  nr  160/1998  pentru  organizarea  şi  exercitarea  profesiunii  de  medic
veterinar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-  dispoziţiile  art  58,  art  59  şi  art  64  din  Legea  nr  24/2000  privind  normele  de  tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,
Cu  respectarea  dispoziţiilor  art  7  alin  (13)  din  Legea  nr.  52/2003  privind  transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,



În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”c”, art 139 şi art 196 alin (1)
lit  ”a” din O.U.G.  nr 57/2019 privind Codul Administrativ,  cu modificările  şi  completările
ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Crișului
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se aprobă completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea
Crişului nr 80/2021 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, după
cum urmează:

”Capitolului VII – Taxe speciale şi alte taxe locale:
Punctul  25.  Chirie  imobile  Cabinet  medical  cu  farmacie și  Dispensar  sanitar

veterinar – nivelul pentru anul 2022 - 1 leu/mp/lună

Art.  2  -Prezenta  hotărâre  se  comunică  Prefectului  judeţului  Covasna  în  vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicare şi
afişare prin grija secretarului general al comunei Valea Crişului.

  
Valea Crişului, la 07.07.2022

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ              CONTRASEMNEAZĂ
                 Secretar general al comunei

         VARGA Ottilia-Éva                                       PANAITE Ana-Diana
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