
 
 

 

 

 Stimați concetățeni! 

 Anul 2020 a fost un an greu pentru noi toți. Pandemia nu a adus doar multe îmbolnăviri ci unele familii i-au pierdut 

și pe cei dragi. Nu a fost posibilă organizarea evenimentelor de familie, nu au avut loc reuniuni familiale și nici evenimente 

colective. Din cauza regresiunii economice și veniturile comunei au scăzut dramatic, deoarece am suspendat procedurile 

de executare silită. 

 Cu toate acestea, lucrările începute trebuiau continuate. Am reușit finalizarea numeroaselor proiecte de 

dezvoltare: renovarea grădiniței din satul Berghia; am terminat lucrările de renovare la școala din satul Pănet; am igienizat 

și repornit activitatea la grădinița din satul Cuieșd; am construit, și amenajat trotuare în satul Hărțău, în satul Berghia am 

amenajat o nouă cișmea publică; numeroase poduri și podețe au fost curățate; am continuat extinderea rețelei de 

supraveghere prin camere video; am pietruit străzi, etc. 

 Pe lângă acestea au fost demarate și marile investiții: reabilitarea școlii din Sântioana de Mureş, în vederea 

creșterii eficienţei energetice; modernizarea căminelor culturale din satele Hărțău, Berghia și Sântioana de Mureș; 

construirea unei creșe. Alături de continuarea acestor lucrări, în anul 2021, prioritare sunt: extinderea rețelei de apă 

potabilă; modernizarea rețelei de iluminat public; construirea unei săli de sport; continuarea reparării și dotării școlilor 

de pe raza comunei; dotarea echipei voluntare de pompieri. 

 Se poate observa că marile investiții pot fi realizate doar din fonduri obținute în urma depunerii de proiecte. 

Executarea celorlalte lucrări se asigură din bugetul local. În anul 2021 se preconizează plata impozitelor și taxelor în 

valoare de 1.764.000 lei din care pe lângă investiții trebuie să asigurăm și salubritatea, paza, iluminatul public, 

funcționarea școlilor și grădinițelor (energie electrică, încălzire, internet, întreținere, etc.), reparația drumurilor, 

amenajarea parcurilor și spațiilor publice, funcționarea locurilor de joacă. Desigur toate acestea doar dacă fiecare dintre 

noi își achită impozitele și taxele. 

 Având în vedere bunurile cu care figurați în baza noastră de date și numărul de persoane care figurează 

în gospodărie, atașat prezentei regăsiți suma pe care trebuie să o achitați pentru anul 2021.  Totodată vin cu 

rugămintea ca în cazul în care intervin modificări cu privire la bunurile deținute, să vă deplasați la primărie în vederea 

actualizării bazei de date. 

 Ținând cont de pandemie nu am crescut taxele și impozitele vizavi de anul trecut, ci potrivit Codului fiscal, au fost 

indexate cu rata inflației de 3,8% pentru anul 2019. 

 Trebuie să vedem și să înțelegem clar, că dacă toți vom plăti la zi taxele și impozitele, atunci vom putea 

realiza mai multe lucruri, dar dacă nu o facem, toată comunitatea va avea de suferit. 

 În tabelul de mai jos puteți observa care este valoarea taxelor și impozitelor pentru acest an defalcat pe sate, 

precum și rămășițele care s-au acumulat până în anul 2021. Din păcate aceste rămășițe neachitate se ridică la suma 

totală de 965.000 lei. Pentru fiecare rămășiță neachitată vom demara și în acest an procedura de executare silită!  

 Taxe și impozite în 2021 (RON) Rămâșițe până în 2021 (RON) 

Pănet 621.104 137.818 

Sântioana de Mureș 335.636 135.085 

Berghia 251.607 188.253 

Cuieșd 148.539 213.625 

Hărțău 68.188 150.810 

Persoane juridice 238.000 139.514 

 

Vă mulțumesc pentru colaborare, vă doresc un an nou cu realizări, sănătate și fie ca Dumnezeul să ne 

ajute în tot ceea ce ne propunem pentru anul 2021! 

Cu stimă, 

Bodó Előd Barna, primar 


