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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
pentru  modificarea și completarea H.C.L. nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată și completată prin 
H.C.L. nr. 23/28.01.2016   

 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, întrunit în ședința ordinară din data de  15.02.2016, 
Analizând necesitatea și obligativitatea  stabilirii impozitelor și  taxelor locale pentru anul fiscal 2016,  precum 

și  necesitatea modificării  și completării  unor prevederi ale H.C.L. nr.143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. 
nr. 23/28.01.2016 ; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5126/09.02.2016 şi  Avizele Comisiilor de specialitate; 

 Ţinând cont de: 
 amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 4,  în sensul modificării art. 1 din H.C.L. 

nr. 143/05.11.2015, astfel: se  diminuează cota  impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile 
anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice,  prevăzută la art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal de la de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, la 0,08% şi care a fost adoptat  cu 16 
voturi pentru, 2 abțineri ; 

  amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 1,  în sensul modificării art. 2, 3 din 
H.C.L. nr. 143/05.11.2015, astfel :  

- Se diminuează cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
prevazută la art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal de la 0,3%  asupra valorii exemplificate la 
literele a), b), c) la 0,2% ; 

- Se diminuează cota impozitului / taxei pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane juridice, prevăzute 
la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal de la 0,2% asupra valorii impozabile a 
clădirii la 0,08%; Se supune la vot și se adoptă în unanimitate (18 voturi pentru); 
 amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 4, în sensul modificării art. 4 din 

H.C.L. nr. 143/05.11.2015, astfel: se diminuează cota impozitului / taxei pentru clădirile 
rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, prevazuta la art. 460 alin. (2) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal de la 1,3% , asupra valorii impozabile a clădirii la 
0,5%, se supune la vot și se aprobă cu  cu 15 voturi pentru, 3 abțineri; 

 amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 1, în sensul modificării și completării 
art. 5 din H.C.L. nr. 143/05.11.2015 care va avea următorul conținut: „Nivelul impozitului pe teren 
prevazut la art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul unui teren 
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință, terenuri cu 
construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la  altă categorie de folosință decât 
cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m² inclusiv, se stabilește prin înmulțirea 
suprafeței terenului exprimată în ha. cu suma corespunzătoare, prevăzută în tabelul următorul”, 
precum  și cap. III din anexa nr. 1, după cum urmează:  
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Zona in cadrul 
localitatii 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2016-lei/ha- 
 
 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 
II 

A 6042 
B 4215 
C 2668 
D 1410 

 
 

Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare  și  ale 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și completările ulterioare  ; 
  În temeiul art. 43 şi art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  art. 36 alin.(1), alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c);  art. 45 alin. (2) lit. c); art.61 alin.(2); art.115 alin.(1) şi  art. 
117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
                                                 H O T A R A S T E: 
 
Art.1  Se abrogă  Art. 25  din H.C.L. nr. 143/05.11.2015 și, pe cale de consecință, se abrogă și Art. 1 din H.C.L. 

nr. 23/28.01.2016.  
Art.2  Se abrogă  Art. 2 și 3 din H.C.L. nr. 23/28.01.2016. 
Art.3 Se modifică și se completează  art. 5 din H.C.L. nr. 143/05.11.2015 care va avea următorul conținut: 

„Nivelul impozitului pe teren prevazut la art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul unui 
teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință, terenuri cu construcții, precum și 
terenul înregistrat în registrul agricol la  altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de 
până la 400 m² inclusiv, se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha. cu suma corespunzătoare, 
prevăzută în tabelul următorul tabel”, precum  și cap. III din anexa nr. 1, după cum urmează:  
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Art.4  Celelalte prevederi ale  H.C.L. nr.143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și ale H.C.L. nr. 23/28.01.2016  pentru  modificarea 
și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2016 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ramân neschimbate. 

Art.5  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
 

      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  18  voturi pentru,   - împotrivă,  - abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:18 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Serviciul Taxe și Impozite Locale 
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