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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  modificarea și completarea H.C.L. nr. 66/28.11.2016 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2017 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
 

Consiliul Local  al Municipiului Săcele, întrunit în ședință de îndată  în data de 06.01.2017,  

Analizând necesitatea și obligativitatea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2017, 

precum și  necesitatea completării și modificării  unor prevederi ale H.C.L. nr. 66/28.11.2016 pentru stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 367/05.01.2017  al Serviciului Impozite și Taxe Locale; 

            Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

  - art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, republicată; 

  - articolul 9 paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările si completarile  ulterioare; 

 -  art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2); art. 16 alin. (2; art. 20 alin. (1) lit. b); art. 27; art. 30 şi art. 76 indice 1 alin. 

(2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - art. 1; art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/13.01.2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal cu modificarile și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și reglementarea unor 

măsuri bugetare; 

 - art. 266 alin. (6), alin. (7), art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

  - Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2007 privind aprobarea regulamentului de înregistrare a vehiculelor 

pentru care, potrivit legii,  nu există obligativitatea înmatriculării în Mun. Săcele; 

   - Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 

   - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și 

completările ulterioare; 

      - Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

      - art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

       - Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       - Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        - Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul 

comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației 

publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 

734/480/1003/3727/2015; 

       - Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 

Reţeaua de localităţi, cu modificarile si completarile ulterioare;  

         - Hotărârilor Consiliului Local al Mun. Săcele cu relevanţă în stabilirea impozitelor şi taxelor locale; 

     - Nomenclatorului Stradal întocmit de Biroul Urbanism, Patrimoniu; 

     - Planului Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sacele nr.  23/ 

2001 și prelungit prin H.C.L. nr. 16/2011, H.C.L.  nr. 8/2013,  H.C.L.  nr. 4/2014 și  H.C.L.  nr. 170/2015; 
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 În temeiul art. 10; art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c); art. 39 alin. (4); art. 45 alin. (2) lit. c); art. 61 

alin. (2); art.115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 alin. (1) 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 completează și se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 66/28.11.2016 pentru stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, după cum 

urmează: 

                         (1) La Capitolul VIII – Taxe Speciale, se introduc următoarele taxe : 

 

- Taxa pentru eliberarea Certificatului de urbanism, în regim de urgenţă – în termen de 7 zile 

lucrătoare     - 5 x valoarea taxei emise în regim normal; 

- Taxa pentru eliberarea Autorizaţiei de cosntruire, în regim de urgenţă – în termen de 7 zile 

lucrătoare     - 5 x valoarea taxei emise în regim normal; 

- Taxa aviz de inițiere                                              100 lei; 

- Taxă  emitere adeverință teren intra/extravilan    10 lei; 

- Taxă emitere adeverință APIA      20 lei; 

- Taxă emitere adeverință pentru școală                  2 lei; 

- Taxă emitere adeverință înscriere construcție/categorie folosință teren conform Registru Agricol                                                                   

20 lei; 

- Taxă  copie Plan și tabel parcelar               A4 –   5 lei/pagină 

                                                                     A3 – 10 lei/pagina; 

                  (2) La Capitolul VIII – Taxe Speciale, se modifică următoarele taxe : 

- Taxă înregistrare contracte arendare: 

                    -Pentru suprafețele de teren > 10 ha  - 20 lei; 

-    Taxă pentru copierea documentelor privind legile Fondului Funciar, stabilită conform 

Raportului Serviciului Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru:        

                                                                                  - A3 - 0,5 lei/pagina  

Art.2  Celelalte prevederi ale  H.C.L. nr. 66/28.11.2016 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2017 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, rămân neschimbate. 

Art.3 Primarul Municipiului Sacele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNAT 

            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

      PROF.    KRISTÁLY  LÁSZLÓ                                                      C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:      voturi  pentru,    - împotrivă,        - abțineri 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

- 1 ex Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- 1 ex. Serviciul Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 
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