
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA NUCET 

PRIMAR 

Nr.45 din 29.07.2022 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 pentru anul 2023 

 

 Primarul comunei Nucet, în persoana doamnei Bărboiu Luisa Marioara, 

  Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, semnat de initiator, înregistrat 

la nr.6849/29.07.2022; 

- raportul compartimentului de resort in cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat la nr.6805/29.07.2022; 

- anuntul nr6850/29.07.2022. publicat pe site-ul propriu, prin care se aduce la 

cunostinta publica elaborarea unui proiect de act normativ, conform art.7 

alin.(1)-(2) din Legea nr.52/2003 privind transparent decizionala in 

administratia publica, republicata; 

- H.C.L. nr. 28/21.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale 

aferente anului 2023; 

- Pct. 106-117 al art.I si lit.i) al art.IX din O.G. nr.16/2022 pentru modificarea si 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 

normative si alte masuri financiar-fiscale ; 

- prevederile art.490 din anexa la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile art.129 alin.(2) lit. “b” si alin.(4) lit. “c” din O.U. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;  

 În temeiul art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

PROPUNE: 

 

Art.1.(1)Se stabilesc nivelurile impozitelor si taxele locale pentru anul 

2023, după cum urmează: 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând 

valorile impozabile, impozitele și taxele locale aplicabile în anul fiscal 2023, 

constituind Anexa nr.1; 



b) cota prevăzută la art. 457(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se stabilește la 0,1% asupra 

valorii clădirii (cota impozit/taxă aplicată pentru clădiri rezidențiale și clădiri-

anexă aferente); 

Valoarea clădirii, exprimata în lei, se determină prin însumarea valorii 

clădirii, a clădirilor-anexa, dupa caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite 

de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative 

privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea 

Națională a Notarilor Publici din România. 

c) cota prevăzută la art. 457(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 0,1% asupra 

valorii impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în 

vigoare la 31 decembrie 2022 (cota impozit/taxă pe clădiri aplicata în situația în 

care valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, din 

Studiile de piata administrate de Uniunea Naționalăa Notarilor Publici din 

România sunt mai mici decat valorile impozabile determinate conform 

prevederilor prezentului articol, în vigoare la 31 decembrie 2022) 

d) cota prevăzută la art. 458(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 0,5% asupra 

valorii clădirii (cota impozit/taxă aplicată pentru clădiri nerezidentiale și clădiri-

anexă aferente).  

Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii 

clădirii, a clădirilor-anexă, după caz și a valorii suprafețelor de teren acoperite 

de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative 

privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea 

Națională a Notarilor Publici din România. 

e) cota prevăzută la art. 458(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, se stabileste la 0,4% asupra valorii clădirii (cota impozi/taxa aplicata 

pentru clădiri utilizate pentru activitati din domeniul agricol); 

Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii 

clădirii, a clădirilor-anexă, după caz și a valorii suprafețelor de teren acoperite 

de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative 

privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea 

Națională a Notarilor Publici din România. 

f) cota prevăzută la art. 458(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la 0,5% asupra 

ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local la data de 31 

decembrie 2022 (cota impozit/taxă aplicată pentru clădiri în situația în care 

valoarea din Studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor 

Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de 

date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022) 



g) impozitul/taxa prevazut/ă la art. 459(1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, se determină în funcție 

de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se calculează prin 

aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii 

clădiri și pentru clădirile care au în componență atât spații cu destinație 

rezidențială cât și spații cu destinație nerezidențială; 

Art.2.În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative 

privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea 

Naţională a Notarilor Publici din România nu conţin informaţii despre clădirile 

sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza comunei Nucet, se vor 

aplica următoarele reguli: 

a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin 

aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform 

prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022; 

b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea cotei de 1% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a 

organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022. 

Art.3. Bonificația prevăzută la art.462(2), art.467(2) și art.472(2) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pentru întregul an de către 

contribuabili personae fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv ,se 

stabilește după cum urmează: 

a) în cazul impozitului/taxei pe clădiri, la 10% ; 

b) în cazul impozitului/taxei pe teren, la 10% ; 

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10% ; 

Art.4.Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloacele 

de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 

30 septembrie, inclusiv, conform art.462(1), art.467(1) si art.472(1) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.5.Taxa pe clădiri se plăteşte astfel: 

a) anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, 

inclusiv, în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an, conform art.462(41) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare. 

b) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul 

dreptului de administrare sau de folosinţă, în cazul contractelor de concesiune, 

închiriere, administrare sau folosinţă care se referă la perioade mai mari de o 

lună, conform art.462(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare. 



c) în cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 

persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, 

închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la 

concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o 

varsă lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului. conform art.462(6) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.6.Pentru determinarea impozitului pe clădiri si a taxei pentru 

eliberarea autorizatiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a 

impozitului pe teren, pentru anul 2023, se menține delimitarea zonelor aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nucet nr.10 din 22.04.2019, 

conform Anexei nr.2. 

Art.7.(1)Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se 

majorează impozitul pe teren cu 50%, începând cu al treilea an, în condiţiile 

stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

(2) Se majorează impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu 50% pentru 

clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

(3) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la 

alin.(2) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

(4) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin.(2) se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local. 

(5) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin.(4) au caracter 

individual. 

Art.8.Nu se datorează: 

a) impozit/taxă pe clădiri, pentru clădirile prevăzute la art.456(1) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare; 

b) impozit/taxă pe teren, pentru terenurile prevăzute la art464(1) din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare; 

c) impozit pe mijloacele de transport, pentru mijloacele de transport 

prevăzute la art.469(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările si completările ulterioare ; 

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, pentru 

certificatele, avizele si autorizațiile prevăzute la art.476(1) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

e) taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în 

scop de reclamă și publicitate, pentru reclamele și afișajele prevăzute la art.479 

din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare; 



f) impozit pe spectacole, pentru spectacolele prevăzute la art.482 din 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. cu modificările și completările 

ulterioare; 

Art.9. Se împuternicește doamna Barbu Mariana Florentina, consilier în 

cadrul Biroului financiar contabil impozite si taxe, să constate contravențiile si 

să aplice sancțiunile prevăzute la art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.10. Nivelurile impozitelor și taxelor locale prevazute în anexa la 

prezenta se indexează 

anual prin hotărâre a consiliului local, potrivit prevederilor art. 491 din 

Codul fiscal, astfel cum 

a fost modificat prin OUG nr. 16/2022. 

Art.11.Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.12(1)Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 

ianuarie 2023. 

(2)La aceeași dată, orice alte acte administrative privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale, ori privind completarea sau modificarea 

impozitelor si taxelor locale, își încetează aplicabilitatea. 

Art.13. Primarul localităţii va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri, informând periodic Consiliul Local Nucet. 

 

   INIȚIATOR 

     PRIMAR COMUNĂ 

           ing. Luisa Marioara Bărboiu       

            

                 

                     

            AVIZAT, 

      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  

                      Elena Claudia Popescu 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 


