CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI SATU MARE
Nr. ............/11.10.2021

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. ..............
privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 şi nr. 5 din H.C.L. Satu Mare
nr. 106/29.04.2021 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte
taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în
anul 2022
Consiliul local al Municipiului Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară din data
de ..................,
Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub numărul 52430/11.10.2021,
referatul de aprobare al Primarului Municipiului Satu Mare nr. 52504 /11.10.2021,
luând act de :
- art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
- articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
- Raportul de specialitate al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr.
22569/11.10.2021;
- Raportul de specialitate al Serviciului Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Satu Mare, înregistrat sub nr. .........../..................;
- Adresa serviciului SADPP nr. 49741/23.09.2021;
- anunțul și referatul Serviciului de Relații Publice nr. ......... întocmit în conformitate
cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care
rezultă că au fost/nu au fost transmise propuneri, opinii sau sugestii, în termenul
prevăzut de lege, cu privire la
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de prevederile art. 486 alin. (2), 491 alin. (11) Titlul IX din Legea
nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi
lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene care
la data de 01.10.2021 este de 4,9470 RON/EUR, precum și de nivelurile minime

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru
utilizarea anumitor infrastructuri;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În baza prevederilor art. 129, alin. (1), (2) lit. b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ .
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), alin (3) lit.c) și art. 196, alin (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Consiliul Local al Municipiului Satu Mare adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se modifică denumirea si cuantumul taxelor prevăzute în Capitolul IX Alte taxe speciale din Anexa nr. 3 la H.C.L. Satu Mare nr. 106/29.04.2021 privind
valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și
amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2022, şi reglementate de
prevederile art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, identificate în
rândurile 10 – 13 din tabel, care vor avea următorul cuprins:
-Lei/ an – -Lei/ an –
2021
2022
Taxă pentru un puiet arbore foios/rășinos
237
243
Taxă pentru un puiet arbust foios/rășinos
18
18
Taxă pentru tăierea unui metru liniar de gard viu
94
96
Taxă lucrări de refacere aferentă fiecărui metru
12
12
pătrat de gazon
Art. 2. Se modifică şi completează pct. 2 al Capitolului VII al Anexei nr. 5 din
H.C.L. Satu Mare nr. 106/29.04.2021 privind valorile impozabile, impozitele și taxele
locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu
Mare, în anul 2022, după cum urmează:
„Pentru a beneficia de acestă facilitate, persoanele fizice sau juridice trebuie să
îndeplinească următoarele condiții :
- Să depună o solicitare la compartimentul de specialitate al Primăriei
municipiului Satu Mare – Biroul Finalizări Construcții, prin care să anunțe
intenția de a se realiza reabilitarea imobilului care, prin nivelul de degradare a
sistemului de închidere perimetrală, pune în pericol sănătatea, viaţa,
integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului
înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane;
- Biroul de specialitate în urma analizării situaţiei existente va întocmi o notă de
constatare cuprinzând lucrările care trebuie realizate în aşa fel încât să se
încadreze în prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Să realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor şi conform notei de
constatare menţionată mai sus;

- Din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor trebuie să reiasă că sau realizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare. În cazul în care
lucrarea nu necesită autorizație de construire, la finalul acesteia, se va întocmi o
notă de constatare din care să rezulte că lucrările au fost efectuate în
conformitate cu prevederile Legii nr.153/2011 .
- Beneficiază totodată de prevederile prezentului capitol si persoanele care au
realizat lucrările de reabilitare la clădire în urma somațiilor comunicate potrivit
H.C.L. Satu Mare nr. 207/2021 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a
criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul Municipiului Satu Mare, în vederea aplicării prevederilor art. 489
alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 168 din HG
nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal.”
Art. 3. Se modifică pct. 4 al Capitolului VII al Anexei nr. 5 din H.C.L. Satu
Mare nr. 106/29.04.2021 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte
taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul
2022, după cum urmează:
„Cererea de scutire se va depune până cel târziu la data de 31 decembrie a
anului în care s-a întocmit procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor.”
Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022. La
data intrării în vigoare a prezentei se abrogă orice prevedere contrară.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
municipiului Satu Mare, Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi Direcția Arhitect Șef.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al
municipiului Satu Mare, primarului municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului
Judeţului Satu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică.
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