ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA

HOTĂRÂREA NR. 96/2022
privind completarea HCL nr. 159/2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor
locale, a scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul
2022.
Consiliul local al Oraşului Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de
iunie 2022 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(15)
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentelui de
specialitate, avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare

economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat
al orașului, servicii publice și comerț, precum şi avizul de legalitate al
secretarului general al orașului.
Având în vedere:
- HCL nr. 159/2021 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale, a
scutirilor și facilităților fiscale la impozitele și taxele locale, pentru anul 2022;
- Referatul nr. 10150/24.05.2022, întocmit de inspectorul sportiv din cadrul
Primăriei oraşului Covasna;
- pct. 163 din Secţiunea 2, Capitolul VIII, Titlul IX din Normele metodologice
din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobat de
HG nr. 1 din 6 ianuarie 2016;
- art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 60-62 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) , alin. (4), lit. c), art. 139,
alin. (3), lit. c) art.196 alin.(1) lit. a), art. 243 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
Cu votul ,,pentru” a 15 consilieri, ,,împotrivă” - consilieri,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- După lit. C la Capitolul IV din Anexa 3 al HCL nr. 159/2021 se
introduc trei litere cu următorul cuprins:
“D. Instituţiile de învăţământ şi asociaţiile sportive cu sediul în oraşul
Covasna, pot utiliza, în mod gratuit, sala de sport, cu programare prealabilă şi
solicitare scrisă depusă în acest sens cu acte anexate care justifică sediul
instituţiilor/asociaţiilor respective.

E. Elevii, studenţii şi pensionarii beneficiază de 50% reducere din valoarea
taxei zilnice sau abonamentului în cazul în care aceştia depun acte care confirmă
calitatea de elev/student/pensionar.
F. Inspectorul sportiv va conduce un registru special cu privire la
gratuităţile şi scutirile acordate, registru în care se va trece în mod obligatoriu
cel puţin următoarele date: nume prenume/denumire instituţie/asociaţie, data
acordării scutirii/gratuităţii, cuantum scutire/gratuitate, perioada pentru care se
acordă (data şi interval de acordare), acte justificative de acordare a
scutirii/gratuităţii şi alte accte relevante.”
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Direcţia
Economică şi inspectorul sportiv din cadrul Primăriei oraşului Covasna.
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