
R O M Ã N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI SÃBÃOANI 

 
 

 PROIECT DE HOTARÂRE 
Nr. 151 din 08.12.2022 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
 pentru anul 2023 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată; 
b) articolul 4 şi 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) art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 75, 84, 87, 129 alin.2 lit. b și alin.4 lit.c, art. 139 alin.3 lit.c și art.140 din 

O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

f) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, 
art. 30 şi art. 761 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

h) art.I din OUG nr.79/2017, punctele 94 şi 95, privind modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015; 

i) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
k) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

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

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

n) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

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

q) art. 10 lit. g) şi art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea serviciului de iluminat public 
nr. 230/2006; 

r) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, republicată; 



s) art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

ş) art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

t) art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 39/2002;  

ţ) art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
515/2002; 

u) Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 
perioada 2020-2024, aprobate prin Ordinul MADR nr.25/2020; 

v) Hotărârii Consiliului Local nr.51/21.07.2006 privind aprobarea Procedurii de 
înregistrare şi de radiere a vehiculelor la nivelul primarului Comunei Sabaoani; 

w) Decizia Biroului Executiv al comunei Sãbãoani nr.15/1975 privind aprobarea 
Nomenclaturii stradale la nivelul comunei Sãbãoani, cu modificãrile şi completãrile 
ulterioare; 

x) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.70/25.09.2015; 

y) Hotărârii Consiliului Local nr.71/29.11.2002 modificatã şi completatã cu 
Hotãrậrea Consiliului Local nr. 7/28.02.2003 privind stabilirea zonelor la nivelul 
comunei Sãbãoani; 

 
Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind 
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea 
localităţilor la nivelul Comunei Sãbãoani, este următoarea: 

a) rangul IV – localitatea Sãbãoani; 
b) rangul V – localitatea Traian; 
luând act de:  

a) indicele de inflație aferent anului 2021 , comunicat pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanțelor Publice care este de 5,1%;   

b) cursul euro in prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022 fiind de 4,9490 
lei, aplicabil art.470 alin.(5) și alin.(6) din Legea 227/2015  

c) referatul de aprobare al primarului Comunei Sãbãoani, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 15302 din 08.12.2022; 

d) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primariei Comunei Sãbãoani,  înregistrat sub nr. 15305 din 08.12.2022;   

e) raportul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local  Sãbãoani, 
 
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are 

la bază dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de 
resurse financiare pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor 
autorităţi, 

realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii 
Consiliului Local privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pe anul 2023  în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare,  şi care a 
făcut obiectul: 

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primariasabaoani.eu; 
b) afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului;  
 



în temeiul prevederilor art. 196, 197, 198 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 
Consiliul Local al comunei Sãbãoani adoptã prezenta 
 

H O T Â R Â R E 
 

Art.1- (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2023, 
se stabilesc potrivit prezentei hotãrậri .  

(2) Tabloul cuprinzậnd cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi 
taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se 
ajusteazã, dupã caz, de  cãtre Consiliul Local al Comunei Sãbãoani, sunt 
prevãzute in anexa nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrậre. 
a) cota prevãzutã la art. 457 alin. (1) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, se stabileşte la 0,1% 
b) cota prevãzutã la art. 458 alin. (1) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, se stabileşte la 0,5%  
c) cota prevãzutã la art. 458 alin. (3) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, este   0,4% 
d) cota prevãzutã la art. 458 alin. (4) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, este   2% 
e) cota prevãzutã la art. 459 alin. (3) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, este   0,3% 
f) cota prevãzutã la art. 460 alin. (1) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, se stabileşte la 0,2% 
g) cota prevãzutã la art. 460 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, se stabileşte la 1,00%; 
h)  cota prevãzutã la art. 460 alin. (3) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, este   0,4%  
i) cota prevazutã la art. 460 alin.(8) din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal,  este  5 %. 
j) Cota prevăută la art. 474 alin.(5) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, este 0,5% 
k) Cota prevăută la art. 474 alin.(6) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, este 1% 
l) Cota prevăută la art. 474 alin.(9) din Legea 227/2015 privind codul 

fiscal, este 0,1% 
m) In cazul mijloacelor de transport hibride, prevazute de art. 470 

alin.(3), impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 90% 
Art. 2 – Bonificaţia prevãzutã la art. 462 alin.(2) , art.467 alin. (2) si art. 472 alin. 

(2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte dupa cum urmeazã: 
a) in cazul impozitului/taxei pe clãdiri, la 10% 
b) in cazul impozitului/taxei pe teren, la 10% 
c) in cazul impozitului pe mijlocul de transport, la 10%;  
Art. 3 - (1) Cotele adiţionale  prevãzute la art. 489 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3)  din 
Legea 227/2015 privind Codul fiscal, se stabilesc dupã cum urmeazã: 
a) in cazul taxelor pentru eliberarea: 

g.1. certificatului de urbanism, la 20%; 
g.2. autorizaţiei de foraje şi excavãri, la 20%; 
g.3. autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete.., la 20%; 
g.4. autorizaţiei privind lucrãrile de racorduri şi bransamente, la 20%;  
g.5. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 20%; 
g.6. certificatului de nomenclaturã stradalã, la 20%; 
g.7. autorizaţiei  sanitare de functionare , la 35%; 



b) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamã şi publicitate: 
d.1. prevazute de art. 478 alin.(2) lit.a , la 37% 
d.2 prevăzute de art. 478 alin.(2) lit. b, la 37% 

c) in cazul taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, 
la 37% 

d) in cazul taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale, 
la 15%;     

(2) In cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite in sume fixe, cota 
adiţionalã prevãzutã la alin. (1) este inclusã in nivelurile acestora prevãzute in 
anexa nr. 1. 

Art.4. Criteriile de stabilire a cotelor adiţionale menţionate la art.3 din 
prezenta hotãrậre, prevãzute la art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, sunt in principal, insã nelimitậndu-se la acestea, urmãtoarele: 

1. necesitatea pãstrãrii, in general, a unui nivel al fiscalitãţii locale 
comparabil cu anii anteriori in vederea asigurãrii caracterului 
predictibil al impozitelor şi taxelor locale, politicã publicã 
asumatã de Comuna Sãbãoani in ultimii ani. 

2. necesitatea asigurãrii sustenabilitãţii strategiei de dezvoltare a 
comunei Sãbãoani in perioada urmãtoare 

3. necesitatea asigurãrii de servicii publice de calitate pentru 
locuitorii comunei 

4. alte criterii avậnd la baza considerente de naturã economicã, 
socialã precum şi de necesitãţile bugetului local. 

Art. 5. Terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul, potrivit art. 464 
lit.”i” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare sunt: 

a) terenul situat pe strada Orizontului aferent exploatarii resurselor de 
apa si cel folosit ca zona de protectie definit prin lege, apartinand Apa Serv. 

Art.6 Se aproba procedura de acordarea a facilitatilor fiscale pentru anul 
2023,  prevazute la art. 456 alin.(2) şi art. 464 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, potrivit anexei nr.2. 

Art. 7– Anexele 1- 2 fac parte integrantã din prezenta hotarậre. 
Art. 8 Aducerea la indeplinire a prezentei hotãrậri se asigurã de cãtre 

primarul Comunei Sãbãoani, prin aparatul de specialitate al sãu. 
Art. 9-  (1) Prezenta hotarậre se comunicã, prin intermediul secretarului 

comunei Sãbãoani, in termenul prevãzut de lege, primarului comunei Sãbãoani şi 
prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la cunoştinţa publicã prin afişarea la 
Primãrie, in spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet 
www.primariasabaoani.eu . 

  (2) Prezenta hotãrậre se publicã şi la adresa de internet 
htpp://uat.mdrap.ro/, potrivit prevederilor alin.(2) şi (3) art.761  din Legea nr. 
273/2006 privind finaţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 

 
                                                                           Inițiator, 
                                                                             Primar, 

                                                                         Jr.Vîrgă Florin 
                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ec.Robu Maricica  
 
 

 
 
 

http://www.primariasabaoani.eu/


ANEXA NR.2 LA  
Proiectul de hotărâre nr. 151 din 08.12.2022 

 
ART. 456 ALIN. ( 2) şi ART. 464 ALIN.(2)  

CRITERIILE SI PROCEDURILE DE ACORDARE A SCUTIRILOR SI 
FACILITATILOR FISCALE,  PENTRU ANUL 2023 

 
 
1. Se vor acorda scutiri de la plata impozitului/taxei pe cladiri pentru urmãtoarele clãdiri: 

- clãdirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activitãţile fãrã 
scop lucrativ , prevazute la art. 456 alin.(2) lit.d 

cladirea folositã ca domiciliu aflatã in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevazute la art.3 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile şi 
completarile ulterioare (luptãtor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989) 
prevazute la art. 456 alin.(2) lit.j 

2.Se vor acorda scutiri de la plata impozitului/taxei pe teren pentru urmãtoarele : 
- Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activitãţile fãrã 
scop lucrativ prevazute la art. 464 alin.(2) lit.e 
- Terenurile aparţinậnd asociaţiilor şi fundaţiilor  folosite exclusiv pentru activitãţile 
fãrã scop lucrativ prevazute la art. 464 alin.(2) lit.f 
- Teren aferent cladirii de domiciliu aflat in proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevazute la art.3 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile şi 
completarile ulterioare (luptãtor pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989) 
prevazute la art. 464 alin.(2) lit.h 

3. Se vor acorda scutiri de la plata taxei speciale prevãzutã de art. 484 punctul 3- „taxa pentru 
radioamplificare localã” pentru urmãtoarele categorii de persoane: veterani de rãzboi, 
vãduve de veterani de rãzboi şi vaduvele nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi. 

4. Se vor acorda scutiri de la plata taxei speciale prevãzutã de art. 484 punctul 6- „taxa de 
salubritate persoane fizice” pentru urmãtoarele categorii de persoane: persoanele incadrate 
la persoane cu handicap grav, accentuat și persoanelor care au implinit vârsta de 80 ani, 
persoanele beneficiare de ajutor social. 

5. Se vor acorda reduceri de la plata taxei speciale prevãzutã de art. 484 punctul 6- „taxa de 
salubritate persoane fizice” pentru urmãtoarele categorii de persoane 

a. Persoanele cu vârste cuprinse intre 70- 80 ani vor plăti doar 1 
leu/lună/persoană 

b. Familiile a căror membri sunt mai mulți de 4, taxa lunară va fi pentru cel 
mult 4 persoane. 

 
5. Procedurile de acordare a scutirilor prevazute la punctul 1 şi 2: 

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren pentru anul 2023  se va acorda pe baza 
cererii persoanelor insoţite de documentele justificative,(copie dupa CI, copie dupa 
Statutul asociaţiei sau fundaţiei, copie dupã Certificatul de Revolutionar) ce vor fi depuse 
pana la data de  31 decembrie 2021,  

 
6. Procedurile de acordare a scutirilor prevãzute la punctul 3 și 4 

 - Scutirea de la plata taxei de radioamplificare localã pentru anul 2023, precum și a 
taxei de salubritate se va acorda pe baza cererii persoanelor in cauzã, insoţitã de copie dupã 
actul de identitate şi legitimaţia care atestã incadrarea in una din categoriile prevãzute la 
punctul 3 sau copie după certificatul de incadrare in handicap pentru persoanele prevăzute la 
punctul 4. Scutirea se acordã incepậnd cu data de intậi a lunii urmãtoare depunerii cererii. 

 
                                                                           Inițiator, 
                                                                             Primar, 

                                                                         Jr.Vîrgă Florin 
     Avizat pentru legalitate, 
          Secretar general, 
         Ec.Robu Maricica  
 


