
R O M Ã N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI SÃBÃOANI 

 
 

HOTĂRÂRE 
Nr. 142 din 27.12.2022 

Privind modificarea și completarea  HCL nr. 128/16.12.2022 
 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum şi a taxelor speciale pentru anul 2023 

 
 

  Consiliul Local Sãbãoani, judeţul Neamţ, 
   
  Vãzậnd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei- precum şi referatul de aprobare al primarului comunei; 
  Având in vedere prevederile: 
          -  art.75, 84,87, 129 alin.2lit. „b” si alin. (4) lit. „c”, art.139 alin alin.3 lit c și art 140 din 
OUG 57/2019-Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          - art. 475 alin.3 lit a) și art. 491 din Legea nr.227/2015- privind codul fiscal, 
  In temeiul 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. Se completează prevederile HCL nr.128 /16.12.2022, Anexa nr. 1, Capitolul V,  art. 

475 alin.3 lit.a) cu taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică, restaurante și baruri cu suprafața de până la 500 mp care va 
fi de 200 lei, pentru anul 2023. 

Art.2   De aducerea la indeplinire a prezentei rãspunde primarul şi secretarul comunei. 
 
 

 
 

 
     CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar general comuna Sabaoani, 
             Ec.Robu Maricica                                                                              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                                                                                             Consilier local, 
                                                                                                              Antoci Iosif                                                          

  
 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 17 voturi “ pentru” , 0 “ împotrivă”,  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.” 


