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HOTARAREA nr.72 
din 28.12.2021 

privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, precum ~i a taxelor speciale 
pentru anul fiscal 2022 

Consiliul local al comunei Sanpaul lntrunit In ~edinta ordinara din 28.12.2021, 
A vand In vedere: 

Referatul biroului financoar contabil - impozite ~i taxe, privind impozitele ~i taxele locale aferente anului 

Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizat, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
Prevederile art.16 alin.(2), art.5 alin.(I) lit.a), art.27 ~i 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, modificata; 
Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenla decizionala In administratia publica, 

republicata; 
Prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 ocotmbrie 

1985 ~i ratificata prin Legea nr.199/1997; 
A vizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Sanpaul; 

Prevederile art.129 alin.(2) lit.b) ~i alin.(4) lit.c) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul dispozitiilor art. 139 alin.(3) lite ~i art. 197 alin.(I ) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT ARE~TE: 

Art.I. Se stabilesc valorile impozabile, cotele de impozitare, impozitele ~ i taxele locale, precum ~i a 
taxelor speciale aplicabile persoanelor fizice ~ i juridice, pentru anul 2022, astfel cum sunt prevazute in 
anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. (1) Impozitul pe cladiri, impozihil pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru 
afi~aj in scop de reclama ~i publicitate, se platesc In doua rate egale, pana la datele de 3 1 martie 2022 ~i 30 
septembrie 2022, inclusiv. 

(2) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru 
afi~aj in scop de reclama ~i publicitate, In cuantum de pana la 50 lei inclusiv, se platesc integral pana la 
primul termen de plata, respectiv 31 martie 2022. 

Art.3. Pentru neachitarea la termenele de scadenta de catre contribuabili a obligatiilor de plata 
datorate bugetelului local al comunei Sanpaul, se calcu eaza dupa aceste termene majorari 0el-nt"l1'fl-rzo:-ie-r-e,------~ 
conform prevederilor legale referitoare la creanfele bugetare locale. 

Art.4. Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie 2022 a impozitului pe cladiri, teren, ~i asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru lntregul an, de catre persoanele fizice ~i persoanele juridice, se 
acorda o bonificatie de 10 %. 

Art.5. Prezenta hotarare intra In vigoare la data de 01.01.2022. 
Art.6. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Sanpaul prin 

Biroul financiar contabil. 
Ai·t.7. Prezenta hotarare se comunica: 

- Primarului comunei Siinpaul; 
- Institutia Prefectului - Judetul Mure~; 
- Biroului financiar contabil; 
-se aduce la cunostinta publica prin afisare. 

Pre~edinte de ~edinfa, 
Cons.local, Nagy Gabriella-Mari 

()j(l Contrasemneaza pt le 
Secretar ge r 
Opris Si on 














































