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R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU  
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 
    

H O T A R A R E 
privind modificarea HCL nr. 3/2019 pentru  stabilirea nivelurilor 

impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019 
 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei,inregistrata sub nr. 
53/26.02.2019; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului 
local,inregistrat sub nr. 54/26.02.2019; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 55/26.02.2019; 
 -Hotararea Consiliului Local nr. 3/2019 privind stabilirea nivelurilor 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019; 
 -Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 -prevederile art. 491 din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 - Legea nr. 24/2000 prind aprobarea normelor de tehnică legislative, 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 In temeiul art.45 alin.(2) lit.”c” si art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

D I S P U N E : 
 
 Art.1.- Ca urmare a indexării cu valoarea de 4,2% reprezentând rata 
inflației pe anul 2018, art. 5, art. 6 alin.(1), art. 7, art.9 și art.10 din  Hotararea 
Consiliului Local nr. 3/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor 
locale pentru anul fiscal 2019, se modifică și vor avea următorul cuprins: 

,,Art.5.- Pentru terenuri amplasate în intravilan, înregistrate în registrul 
agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren 
se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,,: 
 
Zona in cadrul localitatii Sat Sapoca –lei/ha- Sat Matesti –lei/ha- 

A 930 744 
B 749 559 
C 447 297 
D 291 149 
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  Art.6.- (1) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/ taxa pe 
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, 
cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 
 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinta Impozit 
(lei) 

1. Teren cu constructii 32 
2. Teren arabil 52 
3. Pasune 29 
4. Faneata 29 
5. Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1 58 
5.1 Vie până la intrarea pe rod   0 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 

6.1 
59 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod   0 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1    
17 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu 
rol de protectie 

0 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 
8.1 Teren cu amenajări piscicole          36 
9. Drumuri şi căi ferate 0 
10. Teren neproductiv 0 

   
  Art.7.- Se stabileste impozitul pe mijloacele de transport pentru 
vehiculele inregistrate,dupa cum urmeaza: 
 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică      lei/200 cmc 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4.800 

cmc   
3 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 
cmc   

5 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 105 lei/an 
   
  Art.9.- Pentru deținerea in proprietate de nave de sport si agrement 
inmatriculate se stabileste un impozit de 105 lei/mijloc de transport pe apa. 
 Art.10.- Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 
autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii,dupa cum urmeaza: 
 
 
Nr. 
crt. 

TAXA NIVELUL TAXEI 
 

0 1 2 
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism: 
 

-lei/m.p.- 
a) pana la 150 mp inclusiv 3 
b) intre 151 si 250 mp inclusiv 3,5 
c) intre 251-500 mp inclusiv 4,5 
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d) intre 501 si 750 mp inclusiv 6 
e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 7 
f) peste 1000 mp 7 + 0,01 lei/mp pentru 

fiecare mp care depaseste 
1000 mp 

2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje 
si excavatii 

8 lei/mp afectat 

3. 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 

8 lei/mp de suprafata 
ocupata de constructie 

4. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si bransamente 
la retelele publice de apa  

14 lei/racord 

5. Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului sau de catre primar 

16 lei/aviz 

6. Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa 

6 lei/certificat 

7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare 
de functionare  

21 lei/autorizatie 

8. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri 

27 lei/mp sau fractiune 
de mp 

9. Taxa pentru eliberarea atestatului de 
producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

63 lei/certificat 

10. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatilor 
prevazute la art.475 alin.(3) sin Codul fiscal 
(grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive) 

 

a) pentru o suprafaţă de până la 500 m², 
inclusiv 

418 lei/an 

b) pentru o suprafaţă mai mare de 500 m² 837 lei/an 
12. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 2 % din valoarea 

serviciilor 
13. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 

publicitate: 
 
 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in 
care persoana deruleaza o activitate  
economica; 

31 lei/mp sau fractiune 
de mp 
 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj 

21 lei/mp sau fractiune 
de mp 
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14. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor 
publice  

5 lei/zi 

15. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ 
pe cale administrativă 

523 lei 

   
   
 Art.2.-Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare începând cu data 
de 01 aprilie  2019. 
 Art.3.- Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari prin compartimentul de specialitate, iar secretarul comunei o va aduce 
la cunostinta publica si o va comunica autoritatilor interesate. 
 
 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
POPA CONSTANTIN 

 
 

Nr.   16                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
SĂPOCA, 27 MARTIE 2019                                                                              SECRETAR, 
                                                                                                           Maria-Tania Barchizeanu 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Săpoca în ședința din 
data de 27.03.2019 cu respectarea prevederilor art 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 a 
administraíei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu un 
număr de 9 voturi pentru, 0 abțineri, 2 voturi împotrivă din numărul total de 13 consiliei în 
funcție și  11 consilieri prezenți la ședință. 
 


