MUNICIPIUL SATU MARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI
NR. 52504 / 11.10.2021

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, îmi exprim inițiativa în promovarea unui proiect de hotărâre având ca
obiect 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,
În susținerea căruia formulez prezentul
REFERAT DE APROBARE

Potrivit art.87 alin.(3), art.129 alin. (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.
139 alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliile
locale adoptă deciziile cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale.
Prin Legea nr. 227/08.09.2015 au fost adoptate reglementările legale în
materie fiscală, inclusiv la nivel local.
Astfel în Titlul IX din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate
impozitele și taxele locale așa cum acestea au fost stabilite de către legiuitor. În
algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale anumite valori au fost stabilite
prin Codul Fiscal iar altele au fost cuprinse între anumite cote procentuale, lasându-se
la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între aceste limite prevăzute de
lege.
Se propune ca, la nivelul Municipiului Satu Mare, nivelul impozitului asupra
mijloacelor de transport cu sarcina maxima autorizata mai mare sau egala cu 12T, să
fie menținute pentru anul 2022 astfel cum au fost stabilite prin H.C.L.Satu Mare
106/29.04.2021.
De asemenea prin proiectul de hotărâre se propune modificarea denumirilor
unor taxe percepute de serviciul SADPP din cadrul Primariei municipiului Satu Mare.
În ce privește modificările și completările aduse anexei nr.5 la H.C.L. Satu
Mare nr. 106/29.04.2021, acestea au fost făcute pentru a clarifica condițiile de

aplicare a scutirii de la plata impozitului pe clădiri , pentru clădirile reabilitate potrivit
Legii nr.153/2011 .
Precizăm că, potrivit art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, prezentul proiect a fost supus dezbaterii publice .
Având în vedere cele prezentate, supun spre dezbaterea și aprobarea Consiliului
Local Satu Mare a prezentului ,, Proiect de hotărâre privind valorile impozabile,
impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile
în municipiul Satu Mare, în anul 2022“.
Primarul municipiului Satu Mare,
Kereskényi Gábor
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