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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, conform Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare 
 
 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă                       în data de           
 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de 
Serviciul Impozite şi Taxe locale, înregistrat cu nr. 13862/ 04.11.2013, prin care se propune stabilirea  
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificarile şi completarile ulterioare. 

Avand in vedere prevederile art.288 din Legea nr.571 privind Codul fiscal cu modificarile si 
completarile ulterioare ” Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene 
adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la 
art. 292. 
    (2) Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene asigură publicarea corespunzătoare a 
oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile deliberative respective.”. 
Totodata in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica, s-a  procedat la publicarea “Proiectului de act normativ privind aprobarea impozitelor si taxelor 
pentru anul 2014, in vederea participarii cetateniilor si asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a 
actelor normative cu aplicabilitate generala”. 
 Vazind prevederile H.G. nr. 1309/2012 ” privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013”,  ale 
O.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal unde au fost stabilita majorarea 
impozitului pentru persoanele fizice ce detin mai multe cladiri si a impozitului pe mijloacele de transport si 
ale O.G. 30/02.09.2011 „pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum si 
pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale.” 
 Având în vedere prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare 
“În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care consta într-o anumită suma în lei sau care este 
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o data la 3 ani, ţinând cont de 
evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare 

În conformitate cu Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
national, Municipiul Sacele se incadreaza in localitatile urbane de rangul II . 
 Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare “nivelul 
impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile 

  
REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ………................. 



locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 
263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).” 

 Analizand Inventarierea materiei impozabile cu nr. 12517/15.04.2013, Nomenclatorul Stradal, 
precum si Planul Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sacele nr.  23/ 
2001,  prelungit prin HCL nr. 16/2011, si HCL 8/2013 

În conformitate cu prevederile: 
-  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii  
nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; 
- hotărârile Consiliului Local Sacele cu relevanţă în stabilirea şi completarea impozitelor şi taxelor locale; 
si in temeiul art. 36, alin.1, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, lit.c şi al art.45, alin.1, alin.2 din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 – Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, dupa cum urmeaza : 
a) nivelurile impozitelor si taxelor locale in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand 

impozitele si taxele locale pentru anii  2013, 2014 constituind anexa nr. 1 ; 
b) cota prevazuta la art. 253 alin. (2) (privind impozitul pe cladiri persoane juridice) din Legea nr. 

571/ 2003 privind Codul fiscal, este de     1 %; 
c)  In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri este de:   

c1) 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinta 
c2) 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de  
referinta 
c3) 5 % din valoarea de inventar a cladirii pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu 
functioneaza  in cursul unui an calendaristic. 

 
d) cota  prevazuta la art. 270 alin. (4) (privind taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si 

publicitate) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal este de  3%; 
e) cota prevazuta la art. 279 alin. (2) ( privind taxa hoteliera) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul 

fiscal este de 1 % ; 
f) taxe speciale prevazute la art 282 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal 
-  taxa de pompieri in suma de 7 lei/imobil/an instituita pentru functionarea serv. Public de pompieri 

civili conform referatului cu nr.4532/22.04.2004 intocmit de compartimentul de Investitii, dotari edilitare, 
P.S.I., in conformitate cu O.G. 45/2003 privind finantele publice locale; 

- taxa pentru inregistrarea in Registrul special a contractelor de arendare in conformitate cu L16/1994 
cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita prin H.C.L nr.232/12.12.2007 este de : 

   2  lei pentru suprafete de teren de pana la 1 hectar; 
   5  lei pentru suprafete de teren intre 1-5 hectare 
   8  lei pentru suprafete de teren intre 5-10 hectare 
 16   lei pentru suprafete mai mari de 10 hectare 



Art. 2. – Bonificatia prevazuta la art. 255 alin(2), art 260 alin(2) si art. 265 alin (2), din Legea nr. 
571/ 2003 privind Codul fiscal este cuprinsa intre  : 

 
a) in cazul impozitului pe cladiri persoane fizice,  10 %; 
a1) in cazul impozitului pe cladiri persoane juridice, 0%  
b) in cazul impozitului pe teren, persoane fizice  10 %; 
b1) in cazul impozitului pe teren, persoane juridice 0% 
c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, persoane fizice  10 %;  
c1) in cazul impozitului pe teren, persoane juridice 0% 
 
Art. 3. – (1) majorarea anuala prevazuta la art. 287 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal  este: 
 
a) in cazul impozitului pe cladiri, 0%  
b) in cazul impozitului/ taxei pe  terenurile  amplasate  în  intravilan – terenuri cu 
construcţii  0%  
b1) in cazul impozitului/ taxei pe  terenurile  amplasate  în  intravilan - orice altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii:  20% 
c) in cazul taxei pe teren: 0%  
d) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, cu masa totală maxima autorizată mai mica de 

12 tone:  0%  
d1)  in cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone  si in  cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone: -10% 

e) in cazul taxelor pentru eliberarea: 
 

 e.1. certificatului de urbanism: 20% 
 e.2. autorizatiei de construire: 0%  
 e.3. autorizatiei  de foraje si escavari: 20% 
 e.4. pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afişaj, a firmelor şi reclamelor: 20% 

e.5. pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la 
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu: 20% 

e.6.      pentru    avizarea    certificatului   de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean: 20% 

 e.7.  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă: 20% 
e.8. pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 20% 
e.9.  pentru eliberarea autorizaţiilor de     funcţionare: 20% 

      e.10. pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale, 20% 

e.11. pentru eliberarea certificatului de    producător, 20% 
f) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, 20% 
g) in cazul impozitului pe spectacole 0% 
h) in cazul taxei hoteliere, la 0%  
i)  in cazul altor taxe locale, la 0%  
 (2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la alin. (1) 

este inclusa la nivelurile acestora prevazute in anexa nr. 1. 
Art.  4  – Se  stabilesc : 
 -  tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului 

Sacele, a spatiilor destinate desfasurarii activitatiilor medicale precum si a spatiilor cu alta destinatie decat  



cea de locuinta construite din fondul locative de stat conform anexei 5 care face parte integranta din 
prezenta. 

Art. 5. – Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv 
Hotararile Consiliului Local al Municipiului Sacele prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o 
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 2. 

Art. 6. – Lista cuprinzand acte normative,  in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o 
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 3. 

Art. 7. – Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice 
prevazute la art. 284 alin. (4)   din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, potrivit  anexei nr. 4. 

Art.   8. –  Anexele nr. 1 – 5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.   9. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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