
JUDETUL IALOMITA
Consiliul local al COMUNEI   SĂVENI

HOTARARE
privind modificarea HCL nr. 23/ 2021 privind privind aprobarea nivelului taxelor și

impozitelor locale pentru anul 2022

Primarul  comunei Săveni, judeţul Ialomita, având în vedere:
Adresa  Istituției  Prefectului  –  Județul  Ialomița  privind  exercitarea  controlului  de

legalitate asupra actelor administrative înregistrată sub nrr. 9498 din data de 10.06.2021;
Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre 40 din  14.06.2021 înregistrat sub nr.

2810 din 17.06.2021;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ____ din data de ____
Avizul  favorabil  al  comisiei  de  specialitate  a  consiliului  local:  Nr.  3  -  Muncă  și

Protecție Copii, Juridică și de disciplină;
În conformitate cu prevederile  art. 59 din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de  tehnică 

legislativă la adoptarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 129 din OUG nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul Administrativ,  

emite prezentul:

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

Art. 1.  Se  aprobă modificarea art. 35, Alte taxe locale,  din Hotărârea Consiliului
Local al comunei Săveni nr. 23 din data de 22 aprilie 2021 și va avea următorul conținut: ” 

Impozit
-lei-

An 2021 Indexat
Taxa zilnica pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice            

15 lei/zi 15 lei/zi

Taxa participare la licitatie 10 lei 10 lei/zi
Taxa garantie 10% 10%
Taxa inregistrare motoscuter 28 lei 29 lei
Taxa placuta de inmatriculare 22 lei 23 lei
Taxa placuta pentru caruta 22 lei 23 lei
Inchiriat salon nunti 880 lei/eveniment/

330 lei / parastas
903 lei/eveniment/

339lei/parastas
Inchiriat camin cultural -Saveni 1100

Lei/eveniment
1129 lei/ eveniment

Inchiriat camin cultural- Fratilesti 220lei/eveniment/
110 lei parastas

226lei/eveniment/
113 lei parastas

Taxa placuta tractor 22 lei 25 lei
Taxa pornire licitatie  concesionat teren 
intravilan  pentru constructii locuinte 

0,20 lei mp/an 0,20 lei mp/an

Taxa Xerox 0.50 lei/pagina 0.50 lei/pagina
Taxa pornire licitatie  teren aferent 
spatiului 

1 lei/mp/an 1 lei /mp/an

Taxa pornire licitatie  inchiriat spatiu 2.00 lei /mp/an 2.00 lei /mp/an
Pret mc. apa 1,59 lei /mc 1,63 lei /mc



Preț apă pt persoanele fără apometru - 50 lei/persoană/an
Taxa gunoi 6 lei/persoană/lună 6 lei/persoană/lună

”
      Art. 2.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică în
termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului comunei,
pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA

L.S._________________________
 Contrasemnează,

      Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta
Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 30.06.2021
Nr. 52.  


