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H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum și a taxelor speciale, pentru anul 2023 

 
            Consiliul local al comunei Săgeata, județul Buzău, întrunit  în ședință extraordinară 

  

            
       Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 

 -art.4 şi art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 -art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) şi (2) şi art.139 alin.(2) din Constituţia 
României, republicată; 
 -art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
 -art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27 şi art.30 
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 completările ulterioare; 
 -Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -art.344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 -Ordonanței Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 -art.19 şi art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 
aprobată cu modificările şi completările ulterioare; 
 -art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-art.1 alin.(4) lit.l), art.8 alin.(3) lit. j), art.43 alin.(7) şi art.44 alin.(2) lit.d) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -art.5 alin.(2) lit.k), art.26 alin.(1) lit.b) şi c), alin.(3), alin.(5) şi alin.(8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, republicată;  
 -art.10 lit.g) şi art.34 alin.(2) şi (3) din Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006; 
 -art.14 lit.f) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.241/2006, republicată; 
 -Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.20/29.06.2001 si Hotărârea Consiliului Local  nr.15/29.02.2016; 
 -Hotărârii Consiliului local nr. 22/27.04.2022 privind indexarea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2023, cu rata inflaţiei de 5.1 %; 
 -Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
      ținând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 
componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei 
Săgeata este următoarea: 
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 a) rangul IV ,zona A pentru satul SĂGEATA  
 b) rangul  V, zona A pentru satele DAMBROCA, BORDUSANI, BEILIC, GAVANESTI, 
MOVILITA si BANITA  
 
      luând act de:  
a).referatul de aprobare al primarului comunei Săgeata, judeţul Buzău, înregistrat sub nr.  
245/31.10.2022   
b).raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Săgeata, judeţul Buzău, nr. 246/31.10.2022; 
c). rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Săgeata; 
 
      luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 
dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 
ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 
2023 în scopul asigurării finantarii cheltuielilor publice locale,pe o parte, precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei,pe de altă parte, 
 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), art.139 
alin.(1) coroborat cu alin.(3) lit.c) şi art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   
 

                                                   H O T Ă R Ă Ș  T E: 
 
           Art. 1. Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pe anul 2023, se stabilesc 
potrivit prezentei hotărâri. 
            Art. 2. Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2023,după cum 
urmează:              
      1).Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2023, constituind Anexa nr.l, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 
 2).în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidențiale și clădirile  anexe, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,14 % la valoarea impozabilă a 
clădirii. 
Cota de impozit, prevazută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabilește la: 
 

- valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determina prin ìnmultirea suprafetei 

construite, desfasurate a acesteia, exprimata in metrii pàtrati, cu valoarea impozabilá 

corespunzatoare exprimata in lei/m 2, conform anexei nr.l; 
3). în cazul persoanelor fizice pentru cládirile nerezidentiale, cota de impozit 

prevazuta la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se stabileste la: 
 

Legea nr. 227/2015 Cota de impozit pentru anuí 2023 

0,2 % -1,3% 0,8% 
 
 - valoarea rezultatà dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
ultimii 5 ani anterior anului de referintà ; 

- valoarea finalà a lucràrilor de constructii, in cazul clàdirilor noi, construite 

Legea nr. 227/2015 Cota de impozit pentru anul 2023 

0,08 % - 0,2 % 0,14 % 
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- valoarea impozabilà a clàdirii se ajusteazà in functie de rangul localitàtii si zona in 
care este amplasatà clàdirea, prin ìnmultirea valorii determinate conform alin.(2)-(5) din  

 
art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu coeficientul de corectie, 

prevàzut in tabelul urmàtor: 
 

Rangul localitatii Zona A Zona B 

IV 1,10 - 

V 1,05 - 
 
          - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
ultimii 5 ani anterior anului de referintà ; 
          - valoarea finală a lucràrilor de constructii, in cazul clàdirilor noi, construite in ultimii 5 
ani anteriori anului de referinta; 
          - valoarea clàdirilor care rezultà din actul prin care se transféra dreptul de proprietate, 
in cazul clàdirilor dobàndite ìn ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
            În cazul in care valoarea clàdirii nu poate fi calculatà conform prevederilor alin. (1) 
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform art.457. 
 
               4). in cazul persoanelor fizice pentru cladirile nerezidentiale, utilizate pentru 
activitàti din domeniul agricol, impozitul pe clàdiri se calculeazà prin aplicarea unei cote de 
0,4% asupra valorii impozabile a clàdirii, prevazuta la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 
                
              5).in cazul persoanelor fizice pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se 
calculeazà prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosità ìn scop rezidential 
conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosità in scop nerezidential, 
conform art.458, prevàzut la art. 459 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
       
               6).in cazul persoanelor juridice pentru cladirile rezidentiale, impozitul/taxa pe 
clàdiri se calculeazà prin aplicarea cotei de 0,13 % asupra valorii impozabile a clàdirii. 

Cota de impozit/taxa prevàzutà la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal se stabileşte la : 
 

Legea nr. 227/2015 Cota de impozit pentru anul 2023 

0,08 % - 0,2 % 0,13% 

            
                7). in cazul persoanelor juridice pentru clàdirile nerezidentiale, 
impozitul/taxa pe clàdiri se calculeazà prin aplicarea cotei de 0,8 %, asupra valorii impozabile 
a clàdirii. 
   Cota de impozit/taxa prevazutà la art.460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal se stabilente la : 
 

Legea nr. 227/2015 Cota de impozit pentru anul 2022 

0,2 % - 1,3 % 0,8 % 
            

             8). in cazul persoanelor juridice pentru clàdirile nerezidentiale, utilizate pentru 

activitàti din domeniul agricol, impozitul pe clàdiri se calculeazà prin aplicarea unei cote de 

0,4% asupra valorii impozabile a clàdirii, prevàzutà la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal. 

 

             9). in cazul persoanelor juridice pentru clàdirile cu destinatie mixtà, impozitul 
se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosità in scop rezidential 
conform alin.(l), cu impozitul calculat pentru suprafata folosità in scop nerezidential, conform 
alin. (2) sau (3), prevàzut la art. 460 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 
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           10). in cazul unui teren amplasat in intravilan, ìnregistrat in registrul agricol la 
categoria de folosinta terenuri cu constructii,  impozitul/taxa pe teren se stabileste prin 
ìnmultirea suprafetei terenului, exprimatà in hectare, cu suma corespunzàtoare prevàzutà la 
art. 465 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, si se datoreazà de càtre 
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 1 ; 
          
            11)  in cazul unui teren amplasat in intravilan, ìnregistrat in registrul agricol la 
altà categorie de folosintà decàt cea de terenuri cu constructii,  impozitul/taxa pe teren se 
stabileste prin ìnmultirea suprafetei terenului, exprimatà in hectare, cu suma corespunzàtoare 
prevàzutà la art. 465 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iar acest rezultat se 
ìnmulteste cu coeficientul de corectie, prevàzut la alin.(5), si se datoreazà de càtre 
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 1 ; 
 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 
IV 1,10 
V 1,00 

 
            12). Pentru determinarea impozitului şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2023, se stabileste următoarea 
zonare; 
  
  a) rangul IV ,zona A pentru satul SĂGEATA  
  b) rangul V, zona A pentru satele DAMBROCA, BORDUSANI, BEILIC, 
GAVANESTI, MOVILITA si BANITA  
           
 13).in cazul unui teren amplasat in extravilan impozitul/taxa pe teren se 
stabileste prin ìnmultirea suprafetei terenului, exprimatà in hectare, cu suma corespunzàtoare 
stabilità in anexa nr.l, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzàtor, 
prevàzut la art. 457 alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorat de càtre 
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform art.465 alin.(7) ; 
 
 14).in cazul mijloacelor de transport impozitul se calculeazà in functie de tipul 
mijlocului de transport conform art. 470 alin. (1) - (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, in cazul mijloacelor de transport hibride conform art. 470 alin (3), impozitul se reduce 
în procent de 50 %, impozitul pe mijloacele de transport se datoreazà de câtre contribuabilii 
persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 1 
   
              15).taxele pentru obtinerea unui certificat, unui aviz sau o autorizatie, prevazute la 
art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se datoreazà de catre contribuabilii 
persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 2 ;  
 
             16).taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este égala eu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale, conform art. 474 
alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se datoreazà de catre contribuabilii 
persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 2 ;  
 
             17).taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, datorata de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice. 
conform anexei nr. 2 este de 25 lei, prevazuta la art. 474 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal ; 
 
   18).taxa pentru autorizarea amplasàrii de chioscuri, containere, tonete, cabine, 
spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si în spatiile 
publice, datorata de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 
2 este de 9 lei, pentru fiecare metru patrat de suprafatà ocupata de constructie, prevazuta la 
art. 474 alin.( 14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 
 
             19). taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retelele publice de apà, canalizare, gaze, termice, energie electricà, telefonie si 
televiziune prin cablu, datorata de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, 
conform anexei nr. 2 este de 14 lei, pentru fiecare racord, prevazuta la art. 474 alin.(15) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 
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            20).taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresà, datorata 
de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 2 este de 9 lei, 
prevazuta la art. 474 alin.(16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ; 
 
            21). taxa pentru eliberarea atestatului de producător a produselor din sectorul agricol 
şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 120 lei, (atestatul 
de producator – 70 lei si carnetul de comercializare – 50 lei) datorate de contribuabilii 
persoane fizice si persoane juridice, conform anexei nr. 2 , prevazuta la art. 475 alin.(2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
            
            22).taxele pentru eliberarea/avizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica ce se încadreazà în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri si 
alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive potrivit  
Clasificarii activitàtilor din economia nationalâ - CAEN, datorata de contribuabilii persoane 
fizice si persoane juridice. se stabileste în functie de suprafata conform anexei nr. 2, 
prevazuta la art. 475 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 
            23).taxa pentru servicii de reclama si publicitate, datorata de contribuabilii persoane 
fizice și juridice, conform anexei nr. 2, se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la 
valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 

a) taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate în cazul unui afisaj la locul 
desfasuràrii activitàtii, datoratà de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, 
conform anexei nr. 2, este de 50 lei, prevazuta la art.478 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
          b) taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj, datoratà de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform 
anexei nr. 2, este de 26 lei, prevazuta la art.478 alin.(2), lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal; 
       Cota taxei prevazuta la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 
stabileste la :  
 

 
           24). a). în cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru impozitul pe spectacol 
de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie 
sportiva internà si internationala se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit de 1 %, 
prevazuta la art. 481 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform 
anexei nr. 2 ; 
                    b). ìn cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice pentru oricare altà 
manifestare artistica, alta decàt cele enumerate la punctul anterior, se calculeaza prin 
aplicarea cotei de impozit de 2 %, prevâzutâ la art. 481 alin.(2), lit.b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, conform anexei nr. 2 ; 
 
           25). taxele speciale utilizate pentru functionarea unor servicii publice locale in comuna 
Săgeata in anul 2023, initiate conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
coroborat cu art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale datorate de 
contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, sunt prevazute in anexa nr.2; 
        a) taxele speciale pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al comunei 
Sageata, sunt datorate de contribuabilii persoane fizice si juridice, conform anexei nr. 2 
       b) taxele speciale pentru eliberarea unor documente de stare civila si alte taxe speciale 
datorate de contribuabilii persoane fizice, conform anexei nr.3 . 
 
            26). a).taxa pentru ìndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativà, datoratà de 
contribuabilii persoane fizice, este in cuantum de 750 lei, conform anexei nr. 2, prevazuta 
la art. 486 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
         b) taxà pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, datoratà de contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, conform 
anexei nr. 2, de 50 lei, prevazuta la art. 486 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Legea nr. 227/2015 Cota taxei pentru anul 2022 

1 % - 3 % 3 % 
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fiscal; 
 
           27). taxele judiciare de timbru, sunt cele prevàzute de O.U.G. nr.80/2013 si se 
regàsesc cuprinse in anexa nr. 2; 
 

Art.3. Se acordä bonifícatia preväzutä la art. 462, alin.(2), la art. 467, alin.(2) §i la art. 
472, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dupä cum urmeazä: 
a).In cazul impozitului pe cladiri: 10%; 
b).In cazul impozitului pe teren: 10%; 
c).In cazul impozitului pe mijloacele de transport: 10% 
 

 Art.4. Impozitul anual pe cladiri, teren, mijloace de transport si taxa de afisaj în scop 
de reclama si publicitate datorat aceluiasi buget local de càtre contribuabili persoane fizice si 
juridice, de pânà la 50 de lei, inclusiv, se plateste integral panà la primul termen de plata. 

 
Art.5. Se aproba criteriile si conditiile privind scutirile, prevàzute la art. 456, alin.(2), 

lit. i) si lit. j),la art. 464, alin.(2) lit. g). si h) , la art. 469, alin. (2) si la art. 487 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 
 

Art.6. Conform prevederilor art. 266,alin. (6) din Codul de procedura fiscala, cu 
modificarile si completarile ulterioare,creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 
decembrie 2022, mai mici de 10 lei, se anuleaza. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale 
datorate si neachitate de debitori. 
 

Art.7. Impozitul si taxele locale aplicabile in anul fiscal 2023, sunt indexate cu rata 
inflatiei, respectiv  cu 5,1%, conform articolului 491 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal. 

Art.8. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv se majoreaza impozitul 
pe teren cu 500%, incepand cu cel de-al treilea an. Impozitul pe cladiri si teren se majoreaza cu 
500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan.  

 
           Art.9. Prezenta hotàràre intra în vigoare ìncepànd cu data de 1 ianuarie 2023, dată la 
care îşi ìnceteazà aplicabilitatea Hotàràrea Consiliului Local nr. 52/15.12.2021.    
        
         Art.10. Prezenta hotáráre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Buzău în 
vederea exercitárii controlului cu privire la legalitate, Primarului comunei Sageata, jud. Buzău, 
Compartiment de Impozite şi Taxe Lócale, pentru ducerea la îndeplinire, se va posta pe site-ul 
Primáriei Comunei Sageata, https://www.comunasageata.ro/ 
 
 
          Nr. 58/21.12.2022 
 
         
 
     Preşedinte  de şedinţă,                                             Contrasemnează, 
            Consilier,  
       
          Enache FILIP                                      Secretar general delegat, al comunei 
                                                                                     Elena-Cristina TANASE 
       
 
 
 
 
       Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Sageata, judeţul 
Buzău în şedinţa ordinară din  21.12.2022, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(3) lit.c)  
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
cu un număr de:- 13 voturi pentru: -0 voturi  împotrivă;-0 abţineri  din numărul  total  de 13  
consilieri  locali în funcţie şi  13 consilieri prezenţi  la sedinţă. 
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                  ANEXA NR.1 la H.C.L. nr 58 DIN 21.12.2022 
TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ŞI ALTE TAXE 

ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023 
 
 CODUL FISCAL-TITLUL IX-Impozite si taxe locale 
 
I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
   IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR 
FIZICE 
 
   Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 
desfăşurată la clădiri: 
 
Art. 457 alin. (1) 

              
   II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
 
      II.1  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN 
- TERENURI CU CONSTRUCTII- 
 
 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri 
cu construcţii,  impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:  
 
Art. 465alin (2) 
 
Zona in cadrul NIVELURILE IMPOZITULUI 

localitatii /TAXEI PE RANGURI DE 

 LOCALITATI 

 LEI/Ha 

 
 

IV V 

2023 2023 

Tipul clădirii 
 
 

Valoarea impozabilă - lei/m2 - 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electrice sau 
încălzire 

  
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic şi/sau chimic 

1186,01 711,61 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

355,80 237,20 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

237,20 207,55 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice 
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

148,24 88,95 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile 
de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, 
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 
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A 
916 735 

 
    II.2  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ORICE ALTA CATEGORIE 
DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 
 
     În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m.p.impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din 
tabelul următor: 
 Conform art. 489 alin. (2) cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50 % fata 
de nivelurile stabilite in prezentul titlu.  
 

Art. 465 alin (4) 
 

Nr. crt. CATEGORIA DE 
FOLOSINTA 

Valoare 
impozabila 

 
ZONA  A 

lei/ha 2023 

Impozit 
Final 
Rang 

IV 
col.2*1.10 +20% 

 

Impozit 
Final 
Rang 

V 
col.2+20% 

 
0 1 2 3 4 

1 Teren arabil 33,20 43,82 39,84 

2 Pasune 24,90 32,86 29,88 

3 Faneata 24,90 32,86 29,88 

4 Vie 54,55 72,00 65,46 

5 Livada 62,86 
 

82,97 75,43 

6 Padure sau alt teren cu 
vegetatie forestiera 

33,20 43,82 39,84 

7 Teren cu apa 17,79 
 

23,48 21,34 

8 Drumuri si cai ferate X 
 

x x 

9 Teren neproductiv X 
 

x x 

        
 
           
 

 
        În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 
înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6). 
  Conform art. 489 alin. (2) cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50 % 
fata de nivelurile stabilite in prezentul titlu.  
 
  II.3 IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN  
 
Art. 465 alin.(7) 
 

Nr. crt. CATEGORIA DE 
FOLOSINTA 

Valoare 
impozabila 
 
ZONA  A  
lei/ha 2023 

Impozit  
Final 
Rang 
IV  
col.2*1.10 +20% 
          

Impozit 
Final 
Rang 
V      
 Col.2*1.05+20% 

0 1 2 3 4 

1 Teren cu constructii 36,76 48,52 46,31 

2 Teren arabil 59,29 78,26 74,69 

3 Pasune 33,20 43,82 41,83 

4 Faneata 33,20 43,82 41,83 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 
IV 1,10 
V 1,00 
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5 Vie pe rod (alta decat cea 
pana la intrarea pe rod) 

65,22 86,09 82,17 

6 Livada pe rod (alta decat 
cea pana la intrarea pe rod)  

66,41 87,66 83,67 

7 Padure sau alt teren 
forestier, cu exceptia 
padurii in varsta de pana la 
20 ani si paduri cu rol de 
protectie  

18,98 25,05 23,91 

 
 
 
 
 
 
 
     
                           III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin (2) 
Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 
 

lei/200 cm³ sau 
fracţiune 
 din aceasta 

           2023 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

până la 1.600 cm³ inclusiv 
9,48 

2. Motorete, scutere, motociclete cu capacitatea cilindrică peste 1.600 cm³ 
inclusiv 

10,67 

 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm³ şi 2.000 cm³ 
inclusiv 

21,33 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm³ şi 2.600 cm³ 
inclusiv 

85,40 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm³ şi 3.000 cm³ 
inclusiv 

170,78 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm³ 343,93 
6. Autobuze, autocare, microbuze 28,47 
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone inclusiv 
35,58 

8. Tractoare înmatriculate 21,33 
 
              
 
 
 
 
 
 
           Anexă vehicule înregistrate 
 Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200cmc 

1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800cmc 4,74 
 

2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800cmc 7,01 
 

3 Vehicule  fără  capacitate cilindrică evidenţiată 177,90 

 
 
            ANEXĂ REMORCI  

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 
IV 1,10 
V 1,05 
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Nr. 
Crt. 

Masa totală  maximă autorizată    Impozit  
       -lei- 

       2023 
1. Remorci până la o tonă inclusive  10,67 
2. Remorci peste o tonă dar nu mai mult de 3 tone  40,31 
3. Remorci pesate 3 tone  dar nu mai mult de 5 tone  61,67 
4. Remorci peste  5 tone  75,90 
 
 ANEXĂ MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ  
 
Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport pe apă       Impozit 
        -lei- 

          2023 
1.   Luntre ,bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 24,90 
2. Bărci  fără motor folosite în alte scopuri 66,41 
3 Bărci cu motor 249,07 
4. Nave de sport și agrement  1327,15 
5. Scutere de apă 249,07 
6. Remorchere  și împingătoare până la 500 CP, inclusiv 662,99 
7. Remorchere  și împingătoare peste   500 CP și până la 2000 CP 

inclusiv 
1077,27 

8. Remorchere  și împingătoare peste 2000 CP și pânî la 4000 CP 1637,01 
9. Remorchere  și împingătoare peste 4000 CP 2653,10 
10. Vapoare  peste  fiecare  1000 tdw 215,85   
11. Ceamuri, slepuri  și barje  fluviale cu capacitate de încărcare până la 1500 

tone , inclusiv 
215,85   

12. Ceamuri, slepuri  și barje  fluviale cu capacitate de încărcare peste   1500 
tone  și până la 3000 tone  , inclusiv 

  332,08 

13. Ceamuri, slepuri  și barje  fluviale cu capacitate de încărcare de  peste 
3000 tone  

  581,13 

 

Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

   Art. 470 alin (5) 

"Numărul de axe şi 
greutatea brută 

încărcată maximă 
admisă  

Impozitul 
(în lei/an)  

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscute  

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare  

I  două axe 
 

 2023 2023 

  1  Masa de cel puţin 12 tone, dar 
mai mică de 13 tone 

0  

 

153,38 

 

  2  Masa de cel puţin 13 tone, dar 
mai mică de 14 tone 

153,38 425,52 

  3  Masa de cel puţin 14 tone, dar 
mai mică de 15 tone 

425,52 598,70 

  4  Masa de cel puţin 15 tone, dar 598,70 1355,72 
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mai mică de 18 tone 

  5  Masa de cel puţin 18 tone 598,70 1355,72 

II  3 axe 

 2023 2023 

  1  Masa de cel 
puţin 15 tone, 
dar mai mică de 
17 tone 

153,38 267,19 

  2  Masa de cel 
puţin 17 tone, 
dar mai mică de 
19 tone 

267,19 549,22 

  3  Masa de cel 
puţin 19 tone, 
dar mai mică de 
21 tone 

549,22 712,50 

  4  Masa de cel 
puţin 21 tone, 
dar mai mică de 
23 tone 

712,50 1098,43 

  5  Masa de cel 
puţin 23 tone, 
dar mai mică de 
25 tone 

1098,43 1707,03 

  6  Masa de cel 
puţin 25 tone, 
dar mai mică de 
26 tone 

1098,43 1707,03 

  7  Masa de cel 
puţin 26 tone 

1098,43 1707,03 

III  4 axe 

 2023 2023 

  1  Masa de cel 
puţin 23 
tone, dar 
mai mică de 
25 tone 

712,50 722,39 

  2  Masa de cel 
puţin 25 
tone, dar 
mai mică de 
27 tone 

722,39 1128,12 

  3  Masa de cel 
puţin 27 
tone, dar 
mai mică de 
29 tone 

1128,12 1791,14 

  4  Masa de cel 
puţin 29 
tone, dar 
mai mică de 
31 tone 

1791,14 2657,02 

  5  Masa de cel 
puţin 31 
tone, dar 
mai mică de 
32 tone 

1791,14 2657,02 
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  6  Masa de cel 
puţin 32 
tone 

1791,14 2657,02 

 

Combinatii de autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai 
mare de 12 tone 

Art. 470 alin (6) 

   

"Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă  

Impozitul 
(în lei/an)  

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică 

sau echivalentele 
recunoscute  

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare  

I  2+1 axe 

 2023 

  1  Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

0 0 

  2  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mică de 16 tone 

0 0 

  3  Masa de cel puţin 16 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

0 0 

  4  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai 
mică de 20 tone 

69,27 158,33 

  5  Masa de cel puţin 20 tone, dar mai 
mică de 22 tone 

158,33 371,09 

  6  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

371,09 479,95 

  7  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

479,95 865,88 

  8  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 28 tone 

865,88 1519,01 

  9  Masa de cel puţin 28 tone 865,88 1519,01 

II  2+2 axe 

 2023 

  1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

148,44 346,35 

  2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 

346,35 569,01 

  3  Masa de cel puţin 26 tone, dar mai 
mică de 28 tone 

569,01 836,20 

  4  Masa de cel puţin 28 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

836,20 1009,37 

  5  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 

1009,37 1657,55 

  6  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mică de 33 tone 

1657,55 2300,77 

  7  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai 
mică de 36 tone 

2300,77 3493,22 

  8  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

2300,77 3493,22 

  9  Masa de cel puţin 38 tone 2300,77 3493,22 

III  2+3 axe 
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 2023 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1830,72 2548,17 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

2548,17 3463,53 

  3  Masa de cel puţin 40 tone 2548,17 3463,53 

IV  3+2 axe 

 2023 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1617,96 2246,35 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

2246,35 3107,28 

  3  Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 

3107,28 4596,60 

  4  Masa de cel puţin 44 tone 3107,28 4596,60 
V   

3+3 axe   

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

920,31 1113,28 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

1113,28 1662,49 

  3  Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 

1662,49 2647,13 

 
  4  Masa de cel puţin 44 tone 1662,49 2647,13 
 
 
                                    Remorci, semiremorci sau rulote 
Art. 470 alin (7) 
Masa totală maximă autorizată Impozit 

- lei - 

Până la 1 tonă, inclusiv 10,68 
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40,32 
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 61,67 
Peste 5 tone 75,90 
                                                                                       
 
     Preşedinte  de şedinţă,                                                 Contrasemnează, 
            Consilier,   
 
                                                                             Secretar general delegat al comunei,  
          Enache FILIP 
                                                                                          Elena-Cristina TANASE 
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                              ANEXA nr. 2 la H.C.L.SĂGEATA  NR. 58/21.12.2022 
              
IV.    TAXA    PENTRU    ELIBERAREA    CERTIFICATELOR,    AVIZELOR    ŞI 
AUTORIZAŢIILOR 
Art. 474 alin.(l) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
Urbanism 

  
2023 IN MEDIU RURAL 

Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism 

 

a) până la 150 m2, inclusiv 10 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 15 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 20 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 25 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 30 

f) peste 1.000 m2 30+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 
1.000 m2 

Art. 474 alin.(4) 
 2023 
Taxa 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 

25 

Art. 474 alin.(10) 
 
 2023 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de foraje sau excavări 

25 lei pentru fiecare m2 afectat 
 

Art. 474 alin.(14) 
 
 2023 

Taxa pentru autorizarea 
amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, corpuri şi panouri de 
afişaj, firme şi reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice 

9 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată 
 

Art. 474 alin.(15) 
 2023 
Taxa 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 
 

14 lei pentru fiecare racord 
 

Art. 474 alin.(16) 
 2023 

Taxa pentru eliberarea 
certificatului de  nomenclatură 
stradală şi adresă 

9 lei 
 

Art.475 alin.(l) 
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 2023 
Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

22 lei 
 

Art. 475 alin.(2) 

  
Taxa pentru eliberarea Atestat de 
producător si Carnetul de 
comercializare produse sector 
agricol 

Total 120 lei din care, 70 lei atestatul si 50 lei/ buc/ 
carnet 
 

Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie 
publică 
 2023 
Pentru o suprafaţă de până la 500 
m2, inclusiv 1051 

Pentru o suprafaţă mai mare de 
500 m2 2102 

Art. 486 alin.(5) 
  
Taxa   pentru   eliberarea   de  
copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale 

50 

    
V. Taxă pentru  folosirea  mijloacelor de reclama și publicitate 

 
     
VI. TAXA DIVORT 

Art. 486  alin(4) 
Taxa  pentru  îndeplinirea procedurii de divorț 
pe cale administrativă 

750 

 

VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art    Art.477 alin.(4) si(5) NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL FISCAL 2023 
Taxa pentru servicii de réclama si publicitate       3% la valoarea serviciilor de reclama si publicitate 

Art.  Art.478 alin.(2) - lei/m2 sau fractiune de m2 - 
Taxa pentru afisaj în scop de réclama si 
publicitate: 
a) în  în cazul unui afisaj situat în locul în care 
persoana deruleaza o activitate economicâ 
 

 50 
 
 
 
 
 
 

 b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj pentru réclama si publicitate 

 26 
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VIII.  LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR  

 

 
                 IX . TAXE SPECIALE 
stabilite în conformitate cu art. 484 din Codul Fiscal şi datorate de contribuabilii 
persoane fizice şi juridice din comuna Sageata. 
 
 
 -taxă PSI  : - pentru  persoane  fizice -  20 LEI / gospodărie 
                    -pentru persoane juricice -100 lei/P.J. 
-taxă   paza bunurilor : -pentru  persoane  fizice -  30 lei / gospodărie 
                                    - pentru persoane juricice : 100 lei/P.J. 
 
 

Art.481 alin.(2) 

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL FISCAL 2022 

1 .Manifestari artistice enumerate la 
art.481, alin (2), lit a 

  2% la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a 
abonamentelor 
 
 
 

2.Alte manifestari artistice decat cele 
enumerate la art.481, alin (2), lit a).  5% la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a  

abonamentelor 

 NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL FISCAL 2023 

Art.493 
alin.(3) 

In cazul persoanelor fizice, contraventia prevazuta la alin. (2) lit . a) se sanctioneaza 
cu amenda de la 76 lei la 301 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 301 lei la 
750 lei 
 
 
 Art.493 

alin.(4) 
In cazul persoanelor fizice, incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupä caz, a abonamentelor si a 
biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneazà cu amendà 
de la 350 de lei la 1702 de lei. 

Art.493 
alin.(5) 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevàzute la 
alin. (3) si (4) se majoreazà cu 300%. 
 
 
 

1 Taxa pentru utilizarea domeniului public şi privat                          
30 lei/zi 

2 Taxa pentru vehicule lente conform anexei nr.8                           
35 lei/an 

3 Eliberarea unei copii xerox                                                          0,5 lei/pagină 

4 Taxă eliberare  adeverință   registrul agricol în regim de 
urgență  
               

10 lei 
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 Taxa inchiriere sala Banita, Beilic  - festivitati  250 lei 

                                                 -  praznicala 150 lei 
 Taxa inchiriere sala Gavanesti- festivitati 400 lei 

 
 Taxa inchiriere 1 masa cu 2 canapele – 30 lei 

           
        
          Pentru inchirierea spatiilor medicale din cadrul Dispensarului medical Sageata se 
stabilesc urmatoarele chirii: 
 

 Dr. CNUP ROLANDA - 374,58 LEI/LUNA pentru spațiul în care se desfașoară 
activitatea medicală și 209,98 lei pentru locuinta de serviciu. 

 SC. FEMINA SANMED SRL- 203,68 lei/ luna pentru spațiul in care isis desfasoara 
activitatea medicala. 

 SC. CRIDEVENT MEDICAL SMILE SRL- 230,58   lei/ luna  pentru spațiul in care isi 
desfasoara activitatea medicala. 

      
       Pentru lucrarile executate cu utilaje din dotarea Primăriei se percep urmatoarele 
tarife: 
 

 Inchiriat vola/ incarcator: 200 lei/ora 
 Inchiriat buldoexcavator: 180 lei/ora 
 Inchiriat tractor cu cupa: 160 lei/ora 
 Inchiriat tractor U 650  cu  remorcă: 150 lei/ora 

 
  Taxa de salubrizare pentru persoane fizice si juridice care refuză să încheie contract cu 
Serviciul Local de Salubrizare Săgeata este de: 

 Pentru persoane fizice: 180 lei/an /persoană 
 Pentru persoane juridice:1000 lei/an/persoană 
 Case de vacanta :100 lei /an/casă 
 Chirie  locuință de serviciu -bloc  centrul satului ;419,98 lei/lună/apartament 

 
     Preşedinte  de şedinţă,                                       Contrasemnează, 
            Consilier, 
 
        Enache FILIP                                       Secretar general delegat al comunei, 
                                                                               Elena- Cristina TANASE 
       
 

5 Taxă eliberare  certificat fiscal   în regim urgență  

20 lei  

6. Taxa numar tractor 

80 lei 

7. Taxa oferta de vanzare 
40 lei 


