ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA

HOTĂRÂREA NR. 56/2021
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, în comuna Cămărzana,
judeţul Satu – Mare
Consiliul local al comunei Cămărzana,
Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 4379/09.12.2021 și Referatul de aprobare nr.
4378/09.12.2021, întocmite de primarul comunei Cămărzana
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local Cămărzana
- Prevederile art. 56, art. 120 alin.(1), art. 121 alin.(1) și (2) și art. 139 alin.(2) din
Constituția României, republicată
- Prevederile art. 5 alin.(1) lit. “a”, art. 16 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit. “b”, art. 27 din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare
- Prevederile, art. 1, art. 2 alin.(1) lit.”h”, precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- rata inflației aferentă anul fiscal anterior, 2020, comunicată pe site-urile oficiale ale
Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice de 2,6%, conform Comunicatului de presă nr. 16/14.01.2021 al Institului Național
de Statistică
În temeiul prevederile art. 87, art. 129 alin.(2) lit. “b” coroborat cu alin.(4) lit. “c”, art. 139
alin.(3), lit.”c”, art.196 alin.(1) lit.”a”, art.197 alin.(1), alin.(2) art.243 alin.(1), lit.”a” din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. (1) Se aprobă impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2022, în comuna
Cămărzana, judeţul Satu-Mare, conform Anexei nr. 1, cuprinzând cotele, valorile
impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Impozitele și taxele locale au fost indexate ținand cont de rata inflației pentru
anul fiscal anterior de 2,6%, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor
Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
Art. 2. Se aprobă scutirile de la plata impozitului datorat bugetului local al comunei Cămărzana ,
în baza prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 Ianuarie 2022 și se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina
de internet a primăriei.

Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, HCL Cămărzana nr. 38/2020 îşi
încetează aplicabilitatea.
Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează inspectorul impozite
și taxe din cadrul Compartimentului contabil şi achiziţii publice al Primăriei comunei
Cămărzana, judeţul Satu-Mare.
Art. 6. Hotărârea se comunică la: Instituţia Prefectului - Judeţul Satu-Mare, primarul
comunei Cămărzana , inspectorului impozite și taxe și se va aduce la cunoştinţa publică
prin afișare la sediul Primăriei Cămărzana şi prin publicarea pe pagina de internet a
Primăriei.

Cămărzana: 15.12.2021

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Bâle Vasile

Contrasemnează,
secretar general al UAT ,
Honca Cristina-Mariana

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare
Total consilieri: 11
Prezenți:10
Absenți:1
Pentru:10
Împotrivă: 0
Abținere:0

