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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
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  
 

Consiliului Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2016, 
Analizând necesitatea stabilirii unor taxe speciale, precum și modificarea și completarea unor 

prevederi din H.C.L. nr. 143/05.11.2015; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2699/21.01.2015  al Serviciului Impozite și Taxe locale şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Văzând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
ale Legii nr. 358/31.12.2015 de aprobare a O.U.G. nr. 50/2015; ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscal; ale art.30 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare și ale H.C.L. nr. 143/05.11.2015;  

 În temeiul 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) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
                                                 H O T Ă RĂȘ T E: 
 
Art.1. Se modifică art. 25 alin. (2) din Hotărârea de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015, în sensul 

stabilirii cotei adiționale de 0,65% în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale, aflate în 
proprietatea persoanelor juridice prevazute la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. 

Art.2. Se completeaza Hotărârea de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015, în sensul reducerii cu 50% a 
impozitului/taxei pe clădiri, în baza art. 456 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 
următoarele categorii de clădiri: 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 
muzee ori case memoriale (conform art. 456 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal); 

b) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
(conform art. 456 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal). 

Art.3. Se completeaza Hotărârea de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015, în sensul reducerii cu 50% a 
impozitului/taxei pe terenuri în baza art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 
la art. 3, alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004  a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989  cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.4 Se completează art. 22 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 143/05.11.2015 cu următoarele taxe 
speciale cuprinse în anexa nr. 1, cap. VIII, după cum urmează: 
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- Taxă hotelieră 1% din valoarea venitului lunar; 
- Taxă înregistrare contracte arendare: 

- Pentru suprafețele de teren până la 1 ha                             5 lei 
- Pentru suprafețele de teren între 1 - 5 ha                           10 lei 
- Pentru suprafețele de teren între 5 - 10 ha                         15 lei 
- Pentru suprafețele de teren peste 10 ha                              10 lei 

- Taxă adeverință somaj, ajutor de încalzire                                                2 lei 
- Alte adeverințe conform Registrului Agricol                                           20 lei 
- Adeverințe DADR                                                                                  10 lei 
- Adeverință pentru licitații pășune                                                           20 lei 
- Alte adeverințe conform legilor Fondului Funciar                                   10 lei 
- Taxa P.S.I. pentru persoanele fizice                                                          7 lei. 
 

 

 Art.5  Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal cu modificările și completările ulterioare. 

Art.6 Primarul Municipiului Sacele 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/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  13  voturi pentru,   - împotrivă,  6  abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 
 
 
 
 
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. Serviciului Impozite și Taxe locale 
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