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CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI SÃBÃOANI 

 
 

  HOTARÂRE 
Nr. 128 din 16.12.2022 

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 . 

http://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. 

 
         
 
 
 
       Contrasemnează,  Președinte de ședință, 
    SECRETAR GENERAL,        CONSILIER , 
 Ec. ROBU MARICICA            ANTOCI IOSIF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi ”pentru”, 0  ”impotrivă” 0 ”abțineri” fiind 
prezenți  17 consilieri locali din totalul de 17 consilieri. 



 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL 

COMUNEI 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 

NR….../2022 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …./…../2022  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …./…../2022  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …./…../2022  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …./…../2022  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) ...../...../2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), 
după caz 

…./…../2022  
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 



ANEXA nr. 1 
     La HCL nr. 128 din 16.12.2022 

T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Sãbãoani,  
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI (inclusiv indicele de corecție ) 

Nr.  
Crt. 

TIPUL CLÃDIRII Valoare impozabila 
prevazuta de  codul 
fiscal in anul 2022 
(inclusiv ind. infl. 
2,6%)  
 lei/mp 

Valoare impozabila 
prevazuta de  codul 
fiscal in anul 2023 
(inclusiv ind. infl. 5,1%)  
 lei/mp 

VALOAREA IMPOZABILA 
(LEI/MP) SABAOANI 

VALOAREA 
IMPOZABILA (LEI/MP) 
SABAOANI 

VALOAREA IMPOZABILA 
(LEI/MP) TRAIAN 

VALOAREA IMPOZABILA 
(LEI/MP) TRAIAN 

Cu 
instalatii 

Fara 
instalatii 

Cu 
instalatii 

Fara 
instalatii 

CU INSTALATII DE APA, 
CANALIZARE, ELECTRICE, 
INCALZIRE (CUMULATIV) 

FARA INSTALATII DE 
APA, CANALIZARE, 
ELECTRICE, INCALZIRE  

CU INSTALATII DE APA, 
CANALIZARE, 
ELECTRICE, INCALZIRE 
(CUMULATIV) 

FARA INSTALATII DE APA, 
CANALIZARE, ELECTRICE, 
INCALZIRE  

Valori stabilite 
de C.L.  2022 

Valori stabilite 
de C.L.  2023 

Valori 
stabilite de 
C.L.  2022 

Valori 
stabilite de 
C.L.  2023 

Valori 
stabilite de 
C.L.  2022 

Valori 
stabilite de 
C.L.  2023 

Valori 
stabilite de 
C.L.  2022 

Valori stabilite 
de C.L.  2023 

A. CLADIRI cu cadre din beton 
armat, sau cu pereţi exteriori 
din caramidã arsa, sau din 
orice alte materiale rezultate 
in urma unui tratament termic 
si/sau chimic 

1114,30 668,58 1171,13 702,68 1225,73 1288,25 735,44 772,95 1170,02 1229,69 702,01 737,82 

B. CLADIRE cu pereţii exteriori 
din lemn, piatra naturala, din 
caramida nearsã, valatuci, sau 
din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic  

334,29 222,86 351,34 234,23 367,72 386,48 245,15 257,66 351,00 368,91 234,00 245,95 

C CLADIRE- ANEXA cu  cadre 
din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din caramidã arsa, 
sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

222,86 195,00 234,23 204,95 245,15 257,66 214,50 225,45 234,00 245,95 204,75 215,20 

D CLADIRE- ANEXA cu 
pereţii exteriori din lemn, 
piatra naturala, din caramida 
nearsã, valatuci, sau din orice 
alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic  

139,29 83,57 146,40 87,84 153,22 161,04 91,93 96,63 146,25 153,72 87,75 92,24 

 
 



  
  Capitolul III – Impozitul pe teren şi taxa pe teren 
 
1. Persoane fizice 

1.  IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-  inregistrate in registrul agricol la 
categoria de folosinţã terenuri cu construcţii”; 

Art. 465 alin. (2)-               Lei/ha 
 Localitatea SÂBÂOANI (rang IV) Localitatea TRAIAN (rang V) 
Nivel prevazut 
de Codul fiscal  
 Pentru ANUL 

2016 

Nivel stabilit 
de C.L.  
 Pentru 

ANUL 2022 

Nivel stabilit de C.L.  
 Pentru ANUL 2023( 

inclusive ind.infl. 5,1%) 

 
Nivel prevazut de Codul 

fiscal  
 Pentru ANUL 2016 

Nivel stabilit de C.L.  
 Pentru ANUL 2022 

Nivel stabilit de C.L.  
 Pentru ANUL 2023 

(inclusive ind.infl.5,1%) 

711-1788 900 946 569-1422 750 788 
 

 
 
2. IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la altã categorie de folosinţã 

decật cea de terenuri cu construcţii”, inclusiv coeficientul de corecţie  
 
Art. 465 alin. (3)  -                                                                                                                                                          lei/ha 

CATEGORIA DE FOLOSINŢÃ Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 

2022 
(inclusiv 

ind.inflatie 
de 2,6%) 

Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 

2023 (inclusiv 
ind.inflatie de 

5,1%) 

SÃBÃOANI TRAIAN 
Nivel stabilit de 

C.L.  
 Pentru ANUL 

2022 

Nivel stabilit de 
C.L.  

 Pentru ANUL 
2023 

Nivel stabilit de C.L. pentru 
ANUL 2022 

Nivel stabilit de C.L. 
pentru 

ANUL 2023 

1. Teren arabil 31,20 32,80 34,32 36,08 31,20 32,80 
2. Pasuni 23,39 24,59 25,73 27,05 23,39 24,59 
3. Faneţe 23,39 24,59 25,73 27,05 23,39 24,59 
4. Vii 51,26 53,88 56,39 59,27 51,26 53,88 
5. Livezi 59,06 62,08 64,97 68,29 59,06 62,08 
6. Paduri si alte terenuri cu vegetatie 
forestierã 

31,20 32,80 34,32 36,08 31,20 32,80 
7. Terenuri cu ape 16,71 17,55 18,38 19,31 16,71 17,55 



 
 IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

LA PERSOANE FIZICE (inclusiv coeficientul de corecţie) 
 

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                      lei/ha 
CATEGORIA DE FOLOSINŢÃ Nivelul 

prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 
2022 (inclusiv 
ind.inflatie de 
2,6%) 

Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 

2023(inclusiv 
ind.inflatie de 

5,1) 

SÃBÃOANI TRAIAN 
Nivel stabilit de C.L.  
 Pentru ANUL 2022 

Nivel stabilit de 
C.L.  

 Pentru ANUL 
2023 

Nivel stabilit de C.L. 
pentru 

ANUL 2022 

Nivel stabilit de 
C.L. pentru 
ANUL 2023 

1.Teren cu constructii 34,55 36,32 38,01 39,96 36,28 38,14 
2.Arabil 55,72 58,57 61,29 64,43 58,51 61,50 
3.Pasuni 31,20 32,80 34,32 36,08 32,76 34,44 
4.Fanete 31,20 32,80 34,32 36,08 32,76 34,44 
5. Vie pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr. Crt. 5.1 

61,29 64,42 67,42 70,87 64,35 67,65 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 
6. Livada pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr.crt. 6.1 

62,40 65,59 68,64 72,15 65,52 68,87 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 
7. Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera, cu exceptia celui 
prevazut la nr.crt. 7.1 

17,83 18,74 19,61 20,62 18,72 19,68 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 
ani si padure cu rol de protectie 

0 0 0 0 0 0 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole 

6,69 7,04 7,36 7,75 7.02 7,40 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 37,88 39,82 41,67 43,81 39,77 41,82 
9. Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 
10. Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 

  
 
 
 
 



2. Persoane juridice 
 IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN- TERENURI CU CONSTRUCŢII – Persoane juridice 
Art. 465 alin. (2)-               Lei/ha 

Localitatea SÂBÂOANI (rang IV) Localitatea TRAIAN (rang V) 
Nivel prevazut de 

codul fiscal 
Pentru anul 2016 

Nivel stabilit de C.L.  
 Pentru ANUL 2022 

Nivel stabilit de C.L.  
 Pentru ANUL 

2023(inclusiv ind.infl. 
5,1%) 

Nivel prevazut de 
codul fiscal Pentru 

anul 2016 

Nivel stabilit de 
C.L. pentru 
ANUL 2022 

Nivel stabilit de C.L. 
pentru 

ANUL 2023 (inclusive 
ind.infl. 5,1%) 

711-1788 1000 1051 569-1422 900 946 
 

 
 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN- Persoane juridice 
ORICE ALTÂ CATEGORIE DE FOLOSINŢÂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  , inclusiv coeficientul de 

corecţie  
Art. 465 alin. (3)  -                                                                                                                                                          lei/ha 

CATEGORIA DE 
FOLOSINŢÃ 

Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 
2022 
(inclusiv ind. 
Inflatie de 
2,6%) 

Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 
2023 (inclusiv 
ind. Inflatie de 
5,1%) 

SÃBÃOANI TRAIAN 
Nivel stabilit 

de C.L.  
 Pentru 

ANUL 2022 

Nivel stabilit de 
C.L.  

 Pentru ANUL 
2023 

Nivel stabilit de 
C.L. pentru 
ANUL 2022 

Nivel stabilit de 
C.L. pentru 
ANUL 2023 

1. Arabil 31,20 32,80 34,32 36,08 31,20 32,80 
2. Pasuni 23,39 24,59 25,73 27,05 23,39 24,59 
3. Faneţe 23,39 24,59 25,73 27,05 23,39 24,59 
4. Vii 51,26 53,88 56,39 59,27 51,26 53,88 
5. Livezi 59,06 62,08 64,97 68,29 59,06 62,08 
6. Paduri si alte terenuri 
cu vegetatie forestierã 

31,20 32,80 34,32 36,08 31,20 32,80 

7. Terenuri cu ape 16,71 17,55 18,38 19,31 16,71 17,55 
 



 
 

IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
LA PERSOANE JURIDICE (inclusiv coeficientul de corecţie ) 

 
Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                      lei/ha 

CATEGORIA DE FOLOSINŢÃ Nivelul prevazut 

de codul fiscal 

pentru anul 2022 

(inclusiv ind. 

inflatie de 2,6%) 

Nivelul prevazut 

de codul fiscal 

pentru anul 2023 

(inclusiv ind. 

inflatie de 5,1%) 

SÃBÃOANI TRAIAN 

Nivel stabilit de C.L.  

Pentru  

ANUL 2022 

Nivel stabilit de C.L.  

 Pentru  

ANUL 2023 

Nivel stabilit de C.L. 

pentru 

ANUL 2022 

Nivel stabilit de 

C.L. pentru 

ANUL 2023 

1.Teren cu constructii 34,55 36,32 38,01 39,96 36,28 38,14 

2.Arabil 55,72 58,57 61,29 64,43 58,51 61,50 

3.Pasuni 31,20 32,80 34,32 36,08 32,76 34,44 

4.Fanete 31,20 32,80 34,32 36,08 32,76 34,44 

5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 

nr. Crt. 5.1 

61,29 64,42 67,42 70,87 64,35 67,65 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 

6. Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr.crt. 6.1 

62,40 65,59 68,64 72,15 65,52 68,87 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 

7. Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera, cu exceptia celui prevazut la 

nr.crt. 7.1 

17,83 18,74 19,61 20,62 18,72 19,68 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 ani si 

padure cu rol de protectie 

0 0 0 0 0 0 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu 

amenajari piscicole 

6,69 7,04 7,36 7,75 7.02 7,40 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 37,88 39,82 41,67 43,81 39,77 41,82 

9. Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 

10. Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 
 

 

 
 



Capitolul IV- Impozitul pe mijloacele de transport 
 
Art. 470 alin. (2) I.  Vehicule inmatriculate  

IMPOZIT- LEI/ Tipul 
mijlocului de transport 

Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 
2022 (inclusiv 
ind. Inflatie 
de 2,6%) 

Nivelul prevazut 
de codul fiscal 

pentru anul 2023 
(inclusiv ind. 

Inflatie de 5,1%) 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru  

2022 – suma in lei 
pentru fiecare 

grupa de 200 cmc 
sau fractiune din 

aceasta- pers.fizice 

Nivelurile 
stabilite de C.L. 
pentru  2023 – 

suma in lei 
pentru fiecare 
grupa de 200 

cmc sau 
fractiune din 

aceasta- 
pers.fizice 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru  

2022 – suma in lei 
pentru fiecare 

grupa de 200 cmc 
sau fractiune din 

aceasta- 
pers.juridice 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru  2023 
– suma in lei pentru 
fiecare grupa de 200 

cmc sau fractiune 
din aceasta- 
pers.juridice 

1. Motociclete, tricicluri, 
cvadricicluri si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana 
la 1600 cmc 

8,92 9,38 8,92 9,38 9,24 9,38 

2. Motociclete, tricicluri si 
cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste 1600 cmc 

10,03 10,55 10,03 10,55 10,39 10,55 

3. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica intre 1601 cmc si 
2000 cmc 

20,06 21,09 20,06 21,09 20,78 21,09 

4. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica intre 2001 cmc si 
2600 cmc 

80,22 84,32 80,22 84,32 83,11 84,32 

5. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica intre 2601 cmc si 
3000 cmc. 

160,47 168,66 160,47 168,66 166,25 168,66 

6. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de peste 3001 cmc 

323,15 339,63 323,15 339,63 334,78 339,63 

7. Autobuze, autocare, 
microbuze 

26,74 28,11 26,74 28,11 27,70 28,11 

8. Alte vehicule cu tractiune 
mecanica cu masa totala 
maxima autorizata de pana la 
12 tone inclusive 

33,43 35,14 33,43 35,14 34,63 35,14 

9. Tractoare inmatriculate 20,06 21,09 20,06 21,09 20,78 21,09 
 
 



II .Vehicule inregistrate  
 

1.  Vehicule cu capacitatea 
cilindricã: 

Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 
2022 (inclusiv 
ind. Inflatie de 
2,6%) 
lei/200cmc 

Nivelul 
prevazut de 
codul fiscal 
pentru anul 
2023 (inclusiv 
ind. Inflatie 
de 5,1%) 
lei/200cmc 

Nivelurile 
stabilite de 
C.L. pentru 
anul 2022 

Lei/200 cmc 
pers.fizice 

Nivelurile 
stabilite de 
C.L. pentru 
anul 2023 

Lei/200 cmc 
pers.fizice 

Nivelurile 
stabilite de 
C.L. pentru 
anul 2022  

Lei/200 cmc  
pers.juridice 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru 

anul 2023  
Lei/200 cmc  
pers.juridice 

1.1. Vehicule inregistrate cu 
capacitatea cilindricã ‹ 
4.800 cmc 

2,23-4,46 2,35-4,69 4,46 4,69 4,62 4,69 

1.2. Vehicule inregistrate cu 
capacitatea cilindricã 
›4.800 cmc 

4,46-6,69 4,69-7,04 6,69 7,04 6,93 
 

7,04 

2. Vehicule fãrã capacitate 
cilindricã evidenţiatã 

55,72-167,15 
lei/an 

58,57-175,68 
lei/an 

167,15 lei/an 175,68 lei/an 173,17 lei/an 175,68 lei/an 

 
 
Art. 470 alin. (7) – Remorci, semiremorci si rulote  

CAPACITATEA Nivelul prevazut 
de codul fiscal 

pentru anul 2022 
(inclusiv ind. 

Inflatie de 2,6%) 

Nivelul prevazut 
de codul fiscal 

pentru anul 2023 
(inclusiv ind. 

Inflatie de 5,1%) 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru anul 

2022 
persoane fizice 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru anul 

2023 
persoane fizice 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru anul 

2022 
persoane juridice 

Nivelurile stabilite 
de C.L. pentru 

anul 2023 
persoane juridice 

TAXA- lei/an TAXA- lei/an TAXA- lei/an TAXA- lei/an 
1. Pentru remorci, semiremorci si rulote   X X X X 
a) pana la o tona inclusiv 10,04 10,56 10,04 10,56 10,40 10,56 
b) intre 1 si 3 tone , inclusiv 37,88 39,82 37,88 39,82 39,24 39,82 
c) intre 3 si 5 tone, inclusiv 57,95 60,91 57,95 60,91 60,04 60,91 
d) peste 5 tone  71,31 74,95 71,31 74,95 73,88 74,95 

 
 
b) In cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 90 %. 
 
 
 
 



 
Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2022 (inclusiv ind.inflatie de 2,6%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 (curs euro 3 oct.-4,949 lei) 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 158,23 0 153 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 158,23 440,15 153 426 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 440,15 618,44 426 599 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 618,44 1400,67 599 1356 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 618,44 1400,67 599 1356 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 158,23 276,34 153 267 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 276,34 567,18 267 549 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 567,18 736,54 549 713 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 736,54 1135,46 713 1099 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1135,46 1763,93 1099 1707 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1135,46 1763,93 1099 1707 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1135,46 1763,93 1099 1707 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 736,54 746,58 713 723 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 746,58 1165,56 723 1128 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1165,56 1850,84 1128 1792 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1850,84 2745,63 1792 2658 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1850,84 2745,63 1792 2658 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1850,84 2745,63 1792 2658 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2021 (inclusiv ind.inflatie de 3,8%) 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 (curs euor 3 oct.-4,949 lei) 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 
un echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 
un echivalentele recunoscute, 

majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 71,31 0 69 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 71,31 163,80 69 158 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 163,80 383,32 158 371 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 383,32 495,86 371 480 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 495,86 894,78 480 866 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 894,78 1568,93 866 1519 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 894,78 1568,93 866 1519 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 153,78 357,68 148 346 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 357,68 588,35 346 569 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 588,35 863,57 569 836 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 863,57 1042,98 836 1010 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1042,98 1712,67 1010 1658 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1712,67 2376,80 1658 2301 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2376,80 3609,21 2301 3494 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2376,80 3609,21 2301 3494 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2376,80 3609,21 2301 3494 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1892,08 2633,09 1831 2549 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2633,09 3578,01 2549 3464 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2633,09 3578,01 2549 3464 
I
V 

3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1671,45 2321,08 1618 2247 



 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2321,08 3210,29 2247 3108 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3210,29 4749,13 3108 4598 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 3210,29 4749,13 3108 4598 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 950,49 1149,95 921 1114 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1149,95 1718,24 1114 1663 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1718,24 2734,48 1663 2648 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1718,24 2734,48 1663 2648 

 
 
 

Art. 470 alin. 8 
Mijlocul de transport pe apă Nivelul prevazut de codul fiscal 

pentru anul 2022  
Lei/an 

Nivelul prevazut de codul fiscal 
pentru anul 2023 (inclusiv ind. 

Inflatie de 5,1%) 
Lei/an 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 22 
2. Bărci fără motor, folosite in alte scopuri 56 59 
3. Bărci cu motor 210 221 
4. Nave de sport și agrement Intre 0 și 1.119 500 
5. Scutere de apă 210 221 
6. Remorchere și impingătoare x x 

a) Până la 500CP, inclusiv 559 588 
b) Peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 955 
c) Peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1398 1469 
d) Peste 4000 CP 2237 2351 

7. Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 191 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X x 

a) Cu capacitatea de incarcare până la 1500 tone, inclusiv 182 191 
b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone și până la 3000 tone, inclusiv 280 294 
c) Cu capacitatea de incărcare de peste 3000 tone 490 515 
 
 
 
 



 
Capitolul V – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
 

ART. 474 alin.(1) Nivelurile prevazute 
de codul fiscal pentru 
anul 2022 (inclusiv 
ind. Inflatie 2,6 %) 

Nivelurile prevazute 
de codul fiscal pentru 

anul 2023 (inclusiv 
ind. Inflatie 5,1 %) 

Nivelurile stabilite 
de C.L.pentru anul 

2022 

Nivelurile stabilite 
de C.L.pentru anul 

2023 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in 
functie de suprafata pentru care se solicita 

  TAXA- lei/ mp TAXA – lei/mp 

In mediul rural (50% valoarea din mediul urban)   X X 
a) pana la 150 mp inclusiv 3,34 3,51 3,96 4,22 
b) intre 151 si 250 mp inclusiv 3,90 4,10 4,63 4,92 
c) intre 251 si 500 mp inclusiv 5,02 5,28 5,95 6,34 
d) intre 501 si 750 mp inclusiv 6,69 7,04 7,93 8,45 
e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 7,80 8,20 9,25 9,84 
f) peste 1000 mp 7,80 + 0,0067 lei/mp 

pentru ceea ce 
depaseste 1000 mp 

8,20 + 0,0071 lei/mp 
pentru ceea ce 
depaseste 1000 mp 

9,25+ 0,0067 
lei/mp pentru ceea 
ce depaseste 1000 

mp 

9,84+ 0,0081 
lei/mp pentru ceea 
ce depaseste 1000 

mp 
Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea 
teritoriului de catre primari ori structurilor de specialitate 
din cadrul consiliilor judetene 

Pana la 16,71 lei Pana la 17,57 lei 19,82 21,09 

Art. 474 alin.(10) Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si 
excavari, taxa datorata pentru fiecare mp  

0-16,71 0-17,57 19,82 21,09 

Art. 474 alin.(14) Taxa pentru  autorizarea amplasarii de 
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe 
caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea 
corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si 
reclamelor taxa datorata este: 

Pana la 8,92 lei Pana la 9,38 lei 10,58 11,26 

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele 
publice de apa, canalizare, gaze, energie electrica, telefonie 
si televiziune prin cablu 

Pana la 14,49 lei Pana la 15,23 lei 17,19 18,28 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa 

Pana la 10,03 lei Pana la 10,55 lei 11,90 12,66 



Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare 

Pana la 22,29 lei Pana la 23,43 lei 30,09 31,63 

Art. 475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producator 

Pana la 89,14 lei Pana la 93,69 lei 90,03 93,69 

Art. 475 alin.(3)    Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica : 

a) restaurante si baruri cu suprafaţa pana la 
500 mp 

b) restaurante si baruri cu suprafata mai 
mare de 500 mp 

c) alte activitati recreative si distractive cu 
suprafata pana la 500 mp 

d) alte activitati recreative si distractive cu 
suprafata mai mare 500 mp 

                              
 

 

  
 
 
 
Pana la 4000 lei  
 
Pana la 8000 lei 
 
Pana la 4000 lei  
 
Pana la 8000 lei 

  
 
 

700 
 

1500 
 

1500 
2000 

 
 
 
0 
 

1500 
 

1500 
2000 

 
Capitolul VI –Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

 
Art. 478 alin.(2) Taxa pentru 
afisaj in scop de reclama si 
publicitate 

Nivelul prevazut de 
codul fiscal pentru anul 
2022 (inclusiv ind. 
Inflatie de 2,6%) 

Nivelul prevazut de codul 
fiscal pentru anul 2023 
(inclusiv ind. Inflatie de 
5,1%) 

Nivelurile stabilite de C.L. 
pentru anul 2022 

Nivelurile stabilite de C.L. 
pentru anul 2023 

a) in cazul unui afisaj situat 
in locul in care persoana 
deruleaza o activitate 
economica 

35,65 lei/an/mp sau 
fractiune de mp 

37,47 lei/an/mp sau 
fractiune de mp 

42,28 lei/an/mp sau fractiune 
de mp 

51,34 lei/an/mp sau fractiune 
de mp 

b) in cazul oricarui alt 
panou, afisaj sau structura 
de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

25,62 lei/an/mp sau 
fractiune de mp 

26,93 lei/an/mp sau 
fractiune de mp 

35,10 lei/an/mp sau fractiune 
de mp 

36,90 lei/an/mp sau fractiune 
de mp 

Art. 477 alin (5) Cota taxei 
pentru serviciile de reclamã 
şi publicitate 

Intre 1% si 3% Intre 1% si 3% 3% din valoarea contractului 3% din valoarea contractului 

 



 
Capitolul VII – Impozitul pe spectacole 

 
Art. 481 alin. (2) manifestarea 
artistica sau activitatea distractive 

Nivelul prevazut de codul 
fiscal pentru anul 2016 

Nivelurile stabilite de C.L. 
pentru anul 2022 

- lei- 

Nivelurile stabilite de C.L. 
pentru anul 2023 – lei- 

a) Pentru spectacole de 
teatru,balet,opera, opereta, concert 
filarmonic sau alta manifestare 
muzicala, prezentarea unui film la 
cinematograf, spectacol de circ sau orice 
competitie sportiva 

Până la 2% din suma incasata 
din vanzarea biletelor de 

intrare si a abonamentelor 

2% din suma incasata din 
vanzarea biletelor de intrare si a 

abonamentelor 

2% din suma incasata din 
vanzarea biletelor de intrare si 

a abonamentelor 

b) In cazul oricarei altei manifestari 
artistice decat cele enumerate la lit.a) 

Până la 5% din suma incasata 
din vanzarea biletelor de 

intrare si a abonamentelor 

1% din suma incasata din 
vanzarea biletelor de intrare si a 

abonamentelor 

1% din suma incasata din 
vanzarea biletelor de intrare si 

a abonamentelor 

 
Capitolul VIII- Taxe speciale- art. 484 
 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE TAXA SPECIALA (TARIFE) NIVELUL TAXEI IN ANUL 
2022 (lei) 

NIVELUL TAXEI IN ANUL 2023 
(lei) 

1 Tarif pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile 
autentice prezentate de parti (lei/ pagina)  

10,00 lei/ pagina 10,00 lei/ pagina 

2 Tarif pentru eliberarea de copii de pe documentele 
existente in arhiva unitatii  

  

- pana la 10 pagini -------- ---- 
- peste 10 pagini 
 

1 lei/ pagina 1 lei/ pagina 

3 Taxa pentru radioamplificare localã 40 lei/an/familie deţinatoare  40 lei/an/familie deţinatoare 
4 Taxa eliberare copii dupã documentele solicitate conform 

Legii 544/2001(corespunzãtor cuantumului de 0,05% din 
salariul minim brut pe economie)(cu excepția membrilor 
Consiliului Local Săbăoani) 

1,15 lei/paginã 1,28 lei/paginã 

5 Tarif inchiriere caminul cultural 100 lei/zi de desfășurare 100 lei/zi de desfășurare 



6 Taxa de salubritate persoane fizice 5 lei/persoană/lună 1 lei/persoană/lună 
 
 
Capitolul IX- Alte taxe locale  

Art. 486 alin.(1) Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice 
Procedurile de calcul si de plata a acestor taxe 

Nr. 
Crt. 

Taxa pentru ocuparea locurilor publice diferentiat pe 
obiective 

Suprafata 
ocupata/ 
rezervata 

- mp- 

Lei/ mp TOTAL DE PLATA 
2023 (prin rotunjire 

la leu prin adaos)      
col.2 x col. 3 

SUMA DE 
PLATA 

PENTRU 
ANUL 2023 

Proceduri de plata 

0 1 2 3 4 5 6 
1 Taxa zilnica bazar 10,4 1,0 10 10 La intrarea in bazar * 
2 Taxa anuala rezervare bazar (o zi/ saptamana x 52 

sapt./an x lei/mp/zi x mp) 
10,4 0,2774 2,8847 leix 52 

sapt/an =150 lei/an 
150 lei/an Pana la 31 mai pentru anul in 

curs *** 
3 Taxa anuala rezervare piata agroalimentarã (o zi/ 

saptamana x 52 sapt./an x lei/mp/zi x mp) 
1,6 2,0 3,2 leix 52 sapt/an 

=167 lei/an 
167 lei/an Pana la 31 mai pentru anul in 

curs *** 
4 Taxa anuala rezervare hala agroalimentarã (o zi/ 

saptamana x 52 sapt./an x lei/mp/zi x mp) 
2,0 2,0 4 lei x 52 

sapt/an=208 lei/an 
208 lei/an Pana la 31 mai pentru anul in 

curs *** 
5 Taxa anuala rezervare hala agroalimentarã (o zi/ 

saptamana x 52 sapt./an x lei/mp/zi x mp) 
2,4 2,0 4,8 leix 52 

sapt/an=250 lei/an 
250 lei/an Pana la 31 mai pentru anul in 

curs *** 
6 Taxa anuala rezervare hala agroalimentarã (o zi/ 

saptamana x 52 sapt./an x lei/mp/zi x mp) 
2,8 2,0 5,6 leix 52 

sapt/an=292 lei/an 
292 lei/an Pana la 31 mai pentru anul in 

curs *** 
7 Taxa anuala rezervare hala agroalimentarã- vitrine 

frigorifica (o zi/ saptamana x 52 sapt./an x lei/mp/zi x 
mp) 

1,2 3,0 3,6 leix 52 
sapt/an=188 lei/an 

188 lei/an Pana la 31 mai pentru anul in 
curs *** 

8 Masini cu mobila mica (scaune) 5 1 5 5 La intrarea in bazar * 
9 Masini cu mobila mare 10 2 20 20 La intrarea in bazar * 

10 Piata agroalimentara- taxa pe masa (altele care nu sunt 
cuprinse mai sus) 

4,2 2,4 10 10 Zilnic ** 

11 Piața agroalimentară- mașini cu struguri 10 5,0 50 50 Zilnic ** 
12 Piata agroalimentara- masini mici cu legume (care nu 

folosesc mesele din piata)- persoanele care nu au 
domiciliul in comuna Sãbãoani 

10 2,0 20 20 Zilnic ** 

13 Piata agroalimentara- masini mari/masini mici cu 
remorca  (care nu folosesc mesele din piata)- persoanele 
care nu au domiciliul in comuna Săbăoani 

16 1,25 20 20 Zilnic **  



14 Piata agroalimentara- persoane ce comercializeaza lapte 0,5 2 1 3 Zilnic ** 
15 Taxa pentru folosirea temporara a locurilor publice-

(inclusiv balciul anual din data de 29 septembrie) 
x x 6 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi In urma masuratorilor ori de 

cate ori este cazul și pentru 
balciul anual 30 septembrie. 

*     in fiecare zi de piata (o zi pe saptamana)pe baza de bilete valorice 
**   In fiecare zi de piata sau ori de cate ori se foloseste piata agroalimentara pe baza de bilete valorice 
*** se elibereaza chitante pentru creantele bugetelor locale model ITL 001 

 
Art. 486 alin. (2)- TAXA ANUALA  

Pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri, care folosesc infrastructura publica locala, pe raza 
localitatii unde acestea sunt utilizate 

 
DENUMIRE ECHIPAMENT SAU UTILAJ Taxa pentru anul 2022/ 

vehicul/ echipament – lei- 
Taxa pentru anul 2023/ 

vehicul/ echipament – lei- 
Proceduri de plata 

Instalatie special amenajata pentru macinarea 
cerealelor- mori sau urluitoare 

350 350 31 martie; 30 septembrie 

 
 
 
 

Art.486 alin (4) – Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativã 
 
 

Nivelurile prevazute de codul fiscal pentru 
anul 2022 (inclusiv ind.inflatie de 2,6%) 

 –lei- 

Nivelurile prevazute de codul fiscal 
pentru anul 2023 (inclusiv 

ind.inflatie de 5,1%) 
 –lei- 

Nivelurile stabilite de C.L. 
pentru anul 2022 –lei 

Nivelurile stabilite de C.L. pentru 
anul 2023 –lei- 

Până la 557,15 lei Până la 585,57 lei 799,51 802,23 
 
 Art. 486 alin(5) – Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale  
 

Nivelurile prevazute de codul fiscal 
pentru anul 2022 (inclusiv ind. Inflatie de 

2,6%) 
 –lei- 

Nivelurile prevazute de codul fiscal 
pentru anul 2023 (inclusive ind. 

Inflatie de 5,1%) 
 –lei- 

Nivelurile stabilite de C.L. 
pentru anul 2022 – lei 

Nivelurile stabilite de C.L. pentru 
anul 2023 – lei- 



Până la 35,65 lei inclusiv Până la 37,47 lei inclusiv 42,28 43,09 
 
 
 
 

CAPITOLUL X- ALTE DISPOZIŢII COMUNE 
 
 COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL PENTRU ANUL 2016 
COTELE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 489 alin. (1), (2)  0% - 50% - 
Impozitul/taxa pe cladiri persoane fizice 0% - 50% 0,00% 
Impozitul/taxa pe cladiri persoane juridice 0% - 50% 0,00% 
Impozitul/taxa pe teren prevazut de art. 465 alin.(3)  0% - 50% 0,00% 
Impozitul/taxa pe teren prevazut de art. 465 alin.(7) persoane 
juridice  

0% - 50% 0,00% 

Impozitul asupra mijloacelor de transport prevãzut la art.470 
alin.(2) şi (7) – persoane fizice 

0% - 50% 0,00% 

Impozitul asupra mijloacelor de transport prevãzut la art.470 
alin.(2) şi (7) – persoane juridice 

0% - 50% 0,00% 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 0% - 50% 20,00% 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje şi excavãri 0% - 50% 20,00% 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 
chioscuri, tonete… 

0% - 50% 20,00% 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrãrile de 
racorduri şi branşamente 

0% - 50% 20,00% 

Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

0% - 50% 20,00% 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã 0% - 50% 20,00% 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare 0% - 50% 35,00% 
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 0% - 50 % 0,00% 
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã şi publicitate 
art.478 alin.(2 ) lit.a 

0% - 50% 37,00% 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã şi publicitate 
art.478 alin.(2 ) lit.b 

0% - 50 % 37,00% 



Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativã 

0% - 50% 37,00% 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile 
cadastrale 

0% - 50% 15,00% 

 
 
 

CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
- lei - - lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă 74,55-297,13 78,36-312,29 
 lit. b) se sancţionează cu amendă 297,13-741,23 312,29-779,04 
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

346,12-1680,55 363,78-1766,26 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) Şi (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 298,20- 1188,53 313,41-1249,15 
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1188,53- 2964,92 1249,15-3116,13 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

1384,48- 6722,21 1455,09-7065,05 

 
 
 
                                                                                                                                                       Președinte de ședință , 
                                                                                                                                                         Consilier local, 
                                                                                                                                                           Antoci Iosif 
    Contrasemnează, 
     Secretar general, 
    Ec.Robu Maricica 



ANEXA NR.2 LA  
HCL Nr. 128 din 16.12.2022 

 
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. 

 
 
 

         Contrasemnează,  Președinte de ședință, 
    SECRETAR GENERAL,        CONSILIER , 
 Ec. ROBU MARICICA            ANTOCI IOSIF  
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