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

 
                                                                                              PROIECT  

  
H O T A R A R E 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru  
anul fiscal 2020 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca,judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -referat de aprobare al primarului comunei, inregistrata sub nr. 
358/29.11.2019; 
 -avizul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului 
local,inregistrat sub nr. 359/29.11.2019; 
 -raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 360/29.11.2019; 
 -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. 453 – 495 din Codul fiscal, aprobat prin Legea 
nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  - prevederile art. 129 alin.(4), lit. ,,c,, din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, 

  In temeiul art. 196 alin. (1)  lit. ,,a.. si art. 139 alin.(3), lit. ,,c,,  din O.U.G. 
 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
 Art.1.- Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, se stabileste  impozitul pe clădiri în cota de 
0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. 
 Art.2.- Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, se stabileste impozitul pe clădiri în cota de 1% asupra uneia din valorile 
prevazute la art.458 alin.(1) lit.”a” – “c” din Codul fiscal. 
 Art.3.- Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, se stabileste impozitul/taxa pe clădiri in cota de 0,2% 
asupra valorii impozabile a clădirii, determinata potrivit prevederilor art.460 
alin.(4) lit.”a” – “f” din Codul fiscal. 
 Art.4.- Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deţinute 
de persoanele juridice, se stabileste impozitul/taxa pe clădiri in cota de 1,3% 
asupra valorii impozabile a clădirii, determinata potrivit prevederilor art.460 
alin.(4) lit.”a” – “f” din Codul fiscal. 

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,,: 
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Zona in cadrul localitatii Sat Sapoca –lei/ha- Sat Matesti –lei/ha- 

A 930 744 
B 744 559 
C 447 297 
D 291 149 

   
  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 

 (2) Suma rezultata potrivit prevederilor alin.(1) se înmulţeste cu 
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul 
fiscal. 
  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.8.-  În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 
50%. 
 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. 
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 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 4 
c) intre 251-500 mp inclusiv 5 
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 
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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 

14. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor 
publice  

5 lei/zi 

15. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ 
pe cale administrativă 

523 lei 

  
Art.11.- Se stabileste impozitul pe spectacole, dupa cum urmeaza: 
 
Nr. 
Crt. 

Spectacolul Impozit 

1. a) în cazul unui spectacol de teatru, de 
exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film 
la cinematograf, un spectacol de circ sau 
orice competiţie sportivă internă sau 
internaţională 

1% din suma incasata 

2. b) în cazul oricărei altei manifestări artistice 
decât cele enumerate la lit. a) 

4% din suma incasata 

   
  Art.12.-Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv,  
impozitul pe teren, stabilit potrivit prevederilor art.6, se majoreaza cu 300%, 
începând cu al treilea an în care nu este lucrat. 
 Art.13.- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,a impozitului 
pe teren si/sau a impozitului pe mijloacele de transport,datorat pentru intregul 
an de contribuabili, pâna la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal 
respectiv,se acorda o bonificatie de 10%. 
 Art.14.- 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. 
 

INITIATOR, 
P.PRIMAR, 

VICEPRIMAR: 
 

ILIE ION 
 

                                                                                                              CONTRASEMNAT, 
                                                                                                  Secretar general comuna Săpoca   
 Nr. 361                                                                                                                                           
 Săpoca, 29 noiembrie 2019                                                        Barchizeanu Maria Tania                                                                                                                                                               


