
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SABAOANI 
 
 

HOTARARE 
Nr. 130 din 16.12.2022 

Privind indexarea chiriilor si redeventelor aferente contractelor in curs de desfasurare 
 
 

 Consiliul Local Sabaoani, judetul Neamt; 
 Văzând prevederile art. 491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal 
 Luând in considerare indicele de inflație aferent anului 2021, comunicat pe site-urilor 
oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice care este de 5,1% 

Tinand cont de raportul Curtii de Conturi incheiat in anul 2006, vãzậnd referatul de 
aprobare al primarului comunei şi raportul compartimentului de specialitate; 
 In temeiul prevederilor art. 129 alin.14 și art. 196, 197, 198 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ 
 
 

H O T ĂR ĂȘ T E: 
 

 Art.1 Aproba indexarea pentru anul 2023 a nivelurilor chiriilor si redeventelor pentru 
contractele aflate in derulare  la 1 ianuarie 2023, cu indicele de inflatie de 5,1 %, celelalte 
prevederi contractuale ramanand aceleasi. 
 Art.2 De aducerea la indeplinire a prezentei raspunde secretarul comunei si inspectorul 
de venituri din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         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.” 


