ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DORNA-ARINI

HOTĂRÂRE
Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022,
pe raza comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava

Consiliul Local al Comunei Dorna-Arini, Judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară în data
de 25.11.2021,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dorna-Arini, judeţul Suceava, înregistrat
sub nr. 280 din 05.10.2021;
- Raportul Biroului buget local, resurse umane, funcţii publice, administrare patrimoniu
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dorna Arini, Judeţul Suceava, înregistrat
sub nr. 282 din 05.10.2021;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia
mediului şi turism, al Consiliului Local Dorna-Arini, înregistrat sub nr.16 din 24.11.2021;
- art. 5, alin. (1) lit. a), alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), lit. b), art. 27, art. 30 din
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
- îndeplinirea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1) – (4) din Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin.(1), (3)
lit. „a”, art. 140 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, din Codul Administrativ adoptat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernuluinr. 57 din 3 iulie 2019.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se stabilesc impozitele şi taxele locale valabile pe teritoriul comunei Dorna Arini în
anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie a anului 2022, a impozitelor pe
clădiri, terenuri şi mijloace de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, Consiliul
Local stabileşte o bonificaţie în procent de 10 %.
Art.3 –Personalul voluntar din Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă organizat în
Comuna Dorna-Arini, judeţul Suceava, beneficiază de o reducere cu 50% acordată impozitelor şi
taxelor locale pe perioada cât activează în cadrul acestui serviciu.
Art.4 – Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01.01.2022, dată la care
se abrogă alte hotărâri ale Consiliului Local, prin care erau stabilite alte taxe.

Art.5 – Primarul Comunei Dorna Arini prin Biroul buget local, resurse umane, funcţii
publice, administrare patrimoniu va duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, iar
secretarul comunei o va aduce la cunoştinţă publică şi a celor interesaţi şi o va înainta Instituţiei
Prefectului - Judeţul Suceava pentru control şi legalitate.
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