
                                   

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Șincai 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 
b) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 
d) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/2002;art. 87 alin. 

(3) , art. 129 și art. 139 alin. (3) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ ;  
e) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 

761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

f) 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; 

g) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

h) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și 
completările ulterioare; 

i) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

j) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

k) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

l) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

m) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

n) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

o) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
p) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 
q) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 
ș) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
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r) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 39/2002;  

ț) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

s) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 
734/480/1003/3727/2015; 

t) Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui 
taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care 
se propun taxele speciale respective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2007; 

u) Hotărârii Consiliului Local nr. 12/2003 privind stabilirea zonelor la nivelul Comunei ȘINCAI; 
ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului 
României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-
teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul Unității Administrativ Teritoriale COMUNA ȘINCAI este 
următoarea: 

a) rangul IV – localitatea Șincai (sat reședința de comună); 
b) rangul V – satele componente ale Comunei Șincai și anume satele: Șincai-Fânațe, Pusta 

și Lechincioara; 
z) Ordonanța Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal 
luând act de:  
a) referatul de aprobare al primarului COMUNEI ȘINCAI, în calitatea sa de inițiator ;   
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al al primarului 

COMUNEI ȘINCAI  
c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Șincai pentru Agricultură, activități 

economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul 

să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 
finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022, în contextul 
prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

completările ulterioare, înregistrat la nr. 2734/02.12.2020 în Registrul special pentru evidența 

anunțurilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale 
Consiliului Local, și care a făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primariasincai.ro; 
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,  
în temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 

57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2022, se stabilesc 

potrivit prezentei hotărâri. 
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 

taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către 
Consiliul Local al Comunei ȘINCAI, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

 
Art. 2. - Taxele speciale (taxa pază stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Şincai nr.2/2007, 

taxa pentru salubrizare stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Şincai nr.25/2019 şi taxa specială 
alimentare cu apă stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Şincai nr. 8/2019)  prevăzute în Anexa A, 
se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru 
depăşirea termenelor de plată se vor calcula majorări de întârziere conform Codului de procedură 
fiscală 

 



Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
ȘINCAI, prin aparatul de specialitate al său.  

 
Art. 6. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei ȘINCAI, în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei ȘINCAI și prefectului județului Mureș și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de 
internet www.primariasincai.ro.  

(2) Prezenta hotărâre se publică și la adresa de internet http://uat.mdrap.ro/, potrivit 
prevederilor alin. (2) și (3) art. 761 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar, 

 ………………….………………………… 

Vasile POP 
 

Avizat: 

SECRETAR GENERAL DELEGAT, 

 …………………………….………… 

Dan-Cristian ONAC 
 

L.S. 

http://uat.mdrap.ro/

