
 
 

 

Stimați locuitori ai comunei Pănet! 

 

În ciuda pandemiei, anul 2021 a fost unul substanțial, fapt pentru care îi suntem foarte recunoscători bunului 

Dumnezeu. Am reușit finalizarea mai multor lucrări de amploare, am realizat progrese semnificative în cazul activităților de 

construire și au existat numeroase lucrări de întreținere.   

Ne pregătim pentru un an asemănător și în 2022: vom finaliza creșa, vom finaliza școala generală din Sântioana de 

Mureș și parcurile, se va moderniza iluminatul public, se vor demara lucrările pentru construirea sălii de sport, vom construi 

și repara trotuare și vom reabilita clădirile școlilor și pe cele ale grădinițelor. Pe lângă acestea, vom pregăti și alte investiții: 

rețeaua de apă potabilă și canalizare, parc fotovoltaic, stații de reîncărcare pentru mașini electrice, casă mortuară la Hărțău, 

renovarea școlii generale din Berghia, asfaltarea unor străzi, construirea unui centru medical.   

Pentru a realiza cele amintite anterior, avem nevoie de o echipă bună, muncă stabilă și constantă și foarte mulți 

bani. Profităm de toate oportunitățile de finanțare, însă acestea nu sunt de ajuns. Restul le putem finanța din impozitele și  

taxele locale. Conform planificărilor, pentru anul 2022 va trebui să plătim suma de 1.886.000 lei ca și impozite și 

taxe locale, din care, pe lângă lucrările de dezvoltare, vom putea finanța și serviciul de salubritate, serviciul de protecție și 

pază, iluminatul public, funcționarea școlilor și a grădinițelor (curent electric, încălzire, internet, întreținere etc.) repararea 

drumurilor, amenajarea spațiilor publice, a spațiilor de joacă și a parcurilor. Acestea se vor putea executa doar în cazul în  

care, toată lumea își plătește la timp impozitele locale.  

Atașat regăsiți suma pe care va trebui să o achitați pentru anul 2022. 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. 

Valoarea impozitelor a crescut doar cu valoarea inflației, și anume 2,6%. În ceea ce privește serviciile, din cauza 

creșterii prețurilor la combustibil, există schimbări: taxă salubritate 6 lei/persoană/lună, servicii de pază și protecție  

63 lei/gospodărie/an. Important este faptul că scutirile se aplică și anul acesta, pentru detalii, apelați la Biroul de taxe și 

impozite.  

 

Important: pentru achitarea impozitului local pe întregul an, până în data de 31 martie, se aplică o bonificație 

de 10%. În cazul societăților comerciale, procentul este de 8%. Puteți plăti și online accesând pagina 

ghiseul.ro. Informații și ajutor pentru efectuarea plății găsiți pe pagina www.panit.ro. 

 

Un lucru este clar: dacă ne plătim la timp impozitele locale, putem realiza mai multe, în caz contrar, vom rămâne 

doar cu planurile, iar comunitatea va avea de suferit.  

În tabelul de mai jos regăsiți valoarea taxelor și impozitelor pentru acest an, defalcat pe sate, precum și rămășițele 

acumulate până în anul 2022. Din păcate aceste rămășițe neachitate se ridică la suma totală de 964.000 lei. Pentru 

fiecare rămășiță neachitată vom demara și în acest an procedura de executare silită! 

 

 Taxe și impozite în 2022 (RON) Rămășițe până în 2022 (RON) 

Pănet 625.107 133.760 

Sântioana de Mureș 356.497 120.331 

Berghia 277.576 192.065 

Cuieșd 167.957 211.803 

Hărțău 74.193 159.265 

Persoane juridice 283.643 95.396 

 

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 2022! 

Cu stimă, 

Bodó Előd Barna, primar 

http://www.panit.ro/

