
 

ROMÂNIA 

Judeţul Satu Mare 

Consiliul local al comunei Căpleni 

 

 

Hotărâre Nr.3/2022 

 pentru modificarea și completarea  HCL Nr.60 /2021 

 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 

 

 

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa din data de  25.01.2022                    

  

 

Având   în vedere: 

− referatul de aprobare nr.3/18.01.2022 al primarului comunei Căpleni, 

− raportul compartimentului financiar contabil, taxe și impozite locale, resurse umane nr. 3/18.01.2022 

−  avizulul comisiei pentru buget-finanțe, patrimoniu, activităţi economico-financiare; amenajarea 

teritoriului şi urbanism; agricultură; protecţie mediu şi turism nr.55/24.01.2022,   

 În conformitate cu prevederile art.87 alin.(3), art.129 alin.(2) lit.b), art.129  alin.(4) lit.c),   art.139 

alin.(3) lit.c) Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare 

Respectând dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit.a) din  Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.-I. –  I.1.Anexa nr. 1. -TABLOUL CU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE 

LOCALE ŞI AMENZILE, STABILITE ÎN SUME FIXE SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 

2022 -Impozite si taxe locale -Capitolul IX-Art.486 -Alte taxe locale- alin. (11) se modifică astfel, din 

„Taxă pentru închirierea Sălii de sport în lunile mai, iunie, iulie august 45,00 lei/oră, în rest 90,00 lei/oră. 

Scutiți echipele sportive locale înscrise în campionatul județean 4 antrenamente/săptămână”  în 

 

(11) „Taxă pentru închirierea Sălii de sport se stabilește în suma de 90 lei/oră. Pentru închirierea 

regulată săptămânală după 3 ședințe se acordă una gratuită. 

a.Echipe sportive locale înscrise în campionatul județean sunt scutite de  plata taxei pentru 1 

oră/săptămână/echipă, 

b.Pentru creșterea și formarea copiilor și juniorilor în cadrul organizat se acordă scutire astfel: 

 1 oră/săptămână/pentru formațiunile de fotbal, 

 5 ore/săptămână  pentru formațiunile de handbal ” 

  I.2. Se  instituie taxă pentru închirierea unei săli din imobilul de sub nr.491 pentru activități 

culturale ocazionale în sumă de 10 lei/oră. 

Art.-II.- Celelalte prevederi ale hotărârii Consiliului local nr. 60 /2021 privind stabilirea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2022 rămân neschimbate. 

 

Art.-III.- Prezenta hotărâre poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.-IV.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Căpleni în termenul  



 

prevăzut de lege cu: 

- Primarul comunei Căpleni,   

- Instituţia Prefectului judeţului Satu Mare,  

- Compartimentului financiar-contabil,  taxe și impozite locale, resurse umane şi se aduce la cunoştinţă 

publică. 

 Art.-V.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afișare pe site-ul Primăriei 

comunei Căpleni. 

 

 

                 

  Președinte de ședință                                                  Contrasemnează                                 

         Posz Attila            Csizmar Erika                   

                                                                                                  secretar general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ.  Nr. total al consilierilor în funcție:13, Nr. total al consilierilor prezenți: 9, Nr. total al consilierilor absenți:4, Voturi 

pentru:9, Voturi împotrivă:0, Abțineri:0. 

 



 

ANEXA Nr. 9 

la regulament 

  

Cartus cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii  

hotararii consiliului local 

 

 

 

 

  

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

...…/............1 

Nr. 

crt. 
Operatiuni efectuate 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnatura persoanei 

responsabile sa 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  □ 

absoluta  □ calificata2 
.../.../...........   

2 Comunicarea catre primar2) .../.../............   

3 Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

4 Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

6 
Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa 

caz 
.../.../............   

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare:  
1) Art. 139 alin. (1): „In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate 

absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de 

proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 lit. 

dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali in functie.“ 
2) Art. 197 alin. (2): „Hotararile consiliului local se comunica primarului.“ 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al comunei 

prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4) Art. 197 alin. (4): „Hotararile … se aduc la cunostinta publica si se comunica, in conditiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.“ 
5) Art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotararilor … cu caracter individual catre persoanele carora li se adreseaza 

se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.“ 
6) Art. 198 alin. (1): „Hotararile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunostinta 

publica.“ 
7) Art. 199 alin. (2): „Hotararile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 

persoanele carora li se adreseaza.“ 
 _____________ 
   1 Se completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local. 
   2 Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local. 
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