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Comuna Nucet, localitatea Nucet

nr.485
Tel.0245267004, fax 0245267007

e-mail. nucet@cjd.ro

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 20.05.2022, având
în vedere:

�  proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  comunei  Nucet,  înregistrat  sub
nr.31/09.05.2022;

� referatul de aprobare al primarului localității înregistrat sub nr. 4297/09.05.2022;
� raportul de specialitate al șef birou financiar contabil impozite și taxe înregistrat sub

nr. 4344/11.05.2022;
- prevederile H.C.L.nr. 12 din 11.02.2022  privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;
- prevedererile art.14, alin.5, art.50 și art.82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  art. 139, alin.3, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
� avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet.

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.  Se  aprobă  rectificarea  bugetului  local  pe  anul  2022  aprobat  prin  H.C.L.
nr.12/2022 prin suplimentare la secțiunea de funcționare în trimestrul II cu suma de 7 mii lei
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin șef birou
financiar contabil impozite și taxe.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet,  Instituției  Prefectului  -  județul  Dâmbovița,  în  vederea  exercitării  controlului  de
legalitate,  primarului  comunei  Nucet  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișarea  în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ
       Matei  DULEA SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

mailto:nucet@cjd.ro
http://www.comunanucet.ro./


                                                                              Elena Claudia POPESCU

Nr. 33 din 20 mai 2022

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.

33/20.05.2022

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
20.05.2022

2 Comunicarea către primar 23.05.2022
3 Comunicarea către prefectul judeţului 23.05.2022
4 Aducerea la cunoştinţa publică 23.05.2022
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
6 Hotărârea devine obligatorie sau produce

efecte juridice, după caz
23.05.2022



ANEXA la H.C.L. nr.28 din data de 21.04.2022

TABLOUL
Cuprinzand impozitele şi taxele locale pentru anul 2023

1. VALORILE IMPOZABILE
Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată

la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice

Tipul clădirii

Nivelurile actualizate pentru anul 2023
Valoarea impozabilă

- lei/m2 -
Clădire cu instalaţii
de apă, canalizare,
electrice, încălzire

(lei/mp)
[conditii

cumulative]

Clădire fără
instalaţii de apă,

canalizare,
electrice, încălzire

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

1187 713

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

356 238

C.Clădire-anexa cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din caramida arsa
sau orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic

238 207

D.Clădire-anexa cu pereti exteriori din lemn,
din piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic

170 88

E. În cazul contribuabilului care detine la
aceeaşi adresa încaperi amplasate la
subsol, demisol şi/sau la mansarda, utilizate
ca locuinta, 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 detine la
aceeaşi adresa încaperi amplasate la
subsol, demisol şi/sau la mansarda, utilizate
în alte scopuri decât cel de locuinta, 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



2. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
Şi înregistrate la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii

Zona în cadrul
localităţii

Nivelurile actualizate pentru anul 2023 (lei/ha)
Rangul localităţii

IV V
A 1054 844
B 844 634
C 634 421
D 413 211

3. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
Şi înregistrate la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Nr.c
rt.

Categoria de folosinţă Nivelurile actualizate pentru anul
2023 (lei/ha)

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona D

2. Teren arabil 33 25 23 18
3. Păşune 25 23 18 16
4. Fâneaţă 25 23 18 16
5. Vie 55 40 33 23
6. Livadă 63 55 40 33
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 33 25 23 18
8. Teren cu apă 18 16 8 0
9. Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0

10. Teren neproductiv 0 0 0 0

4. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN

Nr.
Crt. Categoria de folosinţă

Nivelurile actualizate pentru
anul 2023  (lei/ha)

Zona în cadrul localităţii
A

1 Teren cu construcţii 36
2 Arabil 59
3 Păşune 33
4 Fâneaţă 33
5 Vie pe rod, altă decât cea prevăzută la nr.crt.5.1 66

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0
6 Livadă pe rod, altă decât cea prevăzută la nr.crt.6.1 68

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

exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1
19

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

0

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajari piscicole 6



8.1 Terenuri cu amenajari piscicole 40
9 Drumuri şi căi ferate 0

10 Teren neproductiv 0

5. IMPOZITUL PE MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Nivelurile actualizate pentru anul 2023
Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de
peste la 1600 cm3, inclusiv 9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000
cm3 inclusiv 22

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600
cm3 inclusiv 85

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000
cm3 inclusiv 170

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 345
7 Autobuze, autocare, microbuze 28

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone, inclusiv 36

9 Tractoare înmatriculate 22
II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 59 lei/an

Pentru remorci, semiremorci sau rulote :
Maxa totala maxima autorizata NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2023

Impozitul în lei
a) până la 1 tona inclusiv 9
b) peste 1 t, darn u mai mult de 3 t 40
c) peste 3 t, darn u mai mult de 5 t 61
d) peste 5 tone 77

Pentru mijloace de transport pe apă
Mijlocul de transport pe apă NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL

2023
Impozitul, în lei

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru uz
şi agreement personal 25

2. Barci fara motor, folosite în alte scopuri 67
3. Barci cu motor 249
4. Nave de sport şi agrement 593
5. Scutere de apă 249
6. Remorchere şi impingatoare : x



a) până la 500 CP inclusiv 662
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP,
inclusiv

1078

c) peste 2.000 CP şi până la  4.000 CP,
inclusiv

1658

d) peste 4.000 CP 2654
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau
fractiune dinaceasta

214

8. Ceamuri, slepuri şi barje fluviale : x
a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500
tone, inclusiv 214

b) cu capacitatea de incarcare de peste
1.500 tone, şi până la 3.000 tone, inclusiv 332

c) cu capacitatea de incarcare de peste
3.000 tone 582

TAXELE JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru, în sumă fixă sunt cele
stabilite de lege.

           PRIMAR,     ÎNTOCMIT,
Luisa Marioara BĂRBOIU Șef birou financiar contabil impozite și taxe

                                                                              Melania PETRE


