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ROMÂNIA         
JUD. SATU MARE        
ORAŞUL TĂŞNAD             
CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA  Nr. 130 
din data de 31 august 2022 

 

pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 43/2021 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022, în orașul Tășnad, județul  

Satu Mare 
 

 Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară, în data 
de 31 august 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 
28136/29.08.2022; 
 Analizând Referatul nr. 28068/29.08.2022 al Compartimentului Impozite si Taxe Locale 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 28138/29.08.2022 şi Raportul 
Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, 
comerţ din cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 113/31.08.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 453 - 502 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările ulterioare și a Hotărârii nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare; 

În baza prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările ulterioare; 

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (3), ale art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), precum 
şi ale art. 139 alin. (3) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul  administrativ, cu  modificările și completările  ulterioare,                           

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 – Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 
43/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022, după cum urmează: 

la Capitolul V – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizațiilor   de 
construire și a altor avize și autorizații se modifică și va avea următorul conținut:  

„- Taxă pentru eliberarea Atestatului de Producător – 50 lei/ Atestat; 
- Taxă pentru eliberarea Carnetului de Comercializare a Produselor din sectorul 

Agricol - 40lei /Carnet de Comercializare a Produselor din sectorul Agricol”; 
Art. 2 – Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tășnad nr. 

43/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2022, nu se modifică. 
 Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarului 
Orașului Tășnad. 
    

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. VASILE MITRAȘCA 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 
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