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PROIECT DE HOT.A.RA.RE 
privind modificarea 9i completarea Hotararii Consiliului local $ieu nr. 20 din 29.04.2022 privind 

stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din comuna $ieu, in anul 
2023. 

Consiliul local comunal $ieu, judetul Bistrita-Nasaud; 
-avand in vedere: 

-referatul de aprobare nr. __ din _ ._.2022, a primarului comunei $ieu; 
-raportul nr. __ din _ ._ .2022, intocmit de d-na Suciu Monica-Tunde-inspector superior in cadrul 

Serviciului buget finante contabilitate 9i de administrare a domeniului public 9i privat al comunei; 
-proiectul de hotarare nr. _ _ din _._ .2022, initial de catre Primarul comunei $ieu ; 
-avizul cu caracter consultativ nr. _ din _ ._.2022, al comisiei de specialitate a Consiliului local 

$ieu al comisiei buget-finante ~i activilati economico-financiare; 
-avizul cu caracter consultativ nr. _ din _ ._ .2022, al comisiei de specialitate a Consiliului local 

$ieu pentru munca ~i protectie sociala, protectie copiii, tineret ~i sport, juridica ~i de disciplina; 
-nota nr. _ _ din _ ._ .2022, din care rezulta ca proiectul de hotarare a fost pus la dispozitia 

cetatenilor in Punctul de lnformare Documentare a Primariei comunei $ieu, in vederea depunerii de 
sugestii, opinii, recomandarii ~i contestatii; 
-in conformitate cu: 

-prevederile art. I, punctul 195 din Legea nr. 296/2020, pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 

-prevederile art. I, punctul 1 9i punctul 2 din Legea nr. 252/2022, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal ~i pentru completarea art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

-prevederile art. I, punctul 107, punctul 108, punctul 109, punctul 110 9i punctul 112 din Ordonanta 
Guvernului Romaniei nr. 16/2022, pentru modificarea ~i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative ~i alte masuri financiar-fiscale; 

-prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare; 

-prevederile Titlului IX, Capitolul 1-Capitolul VIII, art. 453-483, art. 486 9i art. 493 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1/2016- partea II-a, privind Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

-prevederile Hotararii Consiliului Local $ieu nr. 19 din 28.04.2009, completata cu Hotararea 
Consiliului local $ieu nr. 37 din 31.08.2011, privind incadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul ~i 
extravilanul comunei $ieu cu satele componente: $ieu, Posmu9, Ardan 9i $oimu9; 



-prevederile art. 266 alin. (1), alin. (5), alin (6) si alin (7) din Legea nr. 207/2015, privind Codul de 
procedura fiscala, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 

-prevederile art. 59 9i 60 din Legea nr. 24/2000, republicata, cu modificarile ulterioare, privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

-prevederile art. 7 alin (2) si alin (4) din Legea nr. 52/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, 
privind transparenta decizionala Tn administratia publica; 

in temeiul dispozitiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1) 9i alin. (3) 
lit. c), art. 140 alin. (1) ~i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonan\a de Urgen\a a Guvernului Romaniei nr. 
57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, privind Codul administrativ; 

HOT ARA~TE 

Art. 1.-(1). Se modifica lit. b) a articolului 1 alin. (3) din Hotararea Consiliului local $ieu nr. 20 din 
29.04.2022, privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din 
comuna $ieu, Tn anul 2023, 9i va avea urmatorul cuprins: 

,,b) Stabilirea cotei de 0, 1 % asupra valorii cladirii reziden\iale 9i cladirii-anexa aferenta." 
(2). Dupa lit. b) a articolului 1 alin. (3) din Hotararea Consiliului local $ieu nr. 20 din 29.04.2022, 

privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din comuna $ieu, Tn 
anul 2023, se introduc alte 3 litere noi: b1 ), b2), 9i b3), cu urmatorul cuprins: 

"b1 )-cola se va aplica asupra valorii impozabile mai mari determinata prin compara\ie intre valoarea 
rezultata din calculul conform Studiilor de pia\a referitoare la valorile orientative privind proprieta\ile 
imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Na\ionala a Notarilor Publici din Romania 9i valoarea 
impozabila existenta Tn eviden\ele noastre fiscale la data de 31.12.2022. 

b2)-Tn situa\ia in care valorile orientative privind proprieta\ile imobiliare din Romania administrate 
de Uniunea Na\ionala a Notarilor Publici din Romania sunt mai mici decal valorile impozabile determinate 
Tn vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0, 1 % 
asupra valorii impozabile determinate, Tn vigoare la 31 decembrie 2022. 

b3)-in cazul imobilelor tip casa, valoarea impozabila este cea care se Tncadreaza Tn categoria: 
finisaje normale 9i stare de intre\inere buna. 

Art. II. (1).-Se modifica lit. c) 9i d) ale articolului 1 alin. (3) din Hotararea Consiliului local $ieu nr. 
20 din 29.04.2022, privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice 
din comuna $ieu, in anul 2023, 9i vor avea urmatorul cuprins: 

,,c)-Pentru cladirile nerezidentiale, 9i cladirile-anexa aferente, se stabile9te impozitul/taxa pe 
cladiri prin aplicarea cotei Tn cuantum de 0,5% asupra valorii cladirii. 

d)-Pentru cladirile utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/ taxa pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii cladirii." 

(2). Dupa lit. d) a articolului 1 alin. (3) din Hotararea Consiliului local $ieu nr. 20 din 
29.04.2022, privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din comuna 
$ieu, Tn anul 2023, se introduc alte 4 litere noi: d1), d2), d3) 9i d4), cu urmatorul cuprins: 

"(d1)-Valoarea cladirii, exprimata in lei, se determina: 
2.1.-prin insumarea valorii cladirii, a cladirilor-anexa, dupa caz, 9i a valorii suprafe\elor de teren 

acoperite de aceste cladiri, cuprinse in Studiile de pia\a referitoare la valorile orientative privind proprieta\ile 
imobiliare din Romania, administrate de Uniunea Na\ionala a Notarilor Publici din Romania. 

22-valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat Tn ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. 
In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de referinta, acesta produce 
efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator; 



(d2)-ln cazul in care proprietarul cladirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent 
pana la primul termen de plata a impozitului, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 
impozabile determinate conform prevederilor prevazute pentru cladiri rezidentiale ~i cladiri-anexa, cu 
conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea 
depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in 
spatiul privat virtual sau prin po~ta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. 
Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul 
datorat incepand cu anul urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, 
impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei stabilite de 0,5%, asupra valorii impozabile determinate 
conform prevederilor prevazute pentru cladiri rezidentiale si cladiri-anexa. 

(d3)-ln cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta, cola impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost 
notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea 
se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin po~ta, in cazul 
contribuabililor care nu sunt inrolati Tn spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata 
notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul urmator. In cazul Tn 
care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei 
stabilite de 0,5%, asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor prevazute pentru cladiri 
rezidentiale si cladiri-anexa. 

J ,J 

(d4)-ln cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta, diferenta de taxa va fi datorata de proprietarul cladirii, cu conditia ca acesta sa fi fost 
notificat de catre organul fiscal competent, pana la 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat 
Tncepand cu anul urmator." 

Art. Ill. (1 ).-Se modifica lit. e) a articolului 1 alin. (3) din Hotararea Consiliului local $ieu nr. 20 din 
29.04.2022, privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din 
comuna $ieu, Tn anul 2023, 9i va avea urmatorul cuprins: 

"e)-Pentru cladirile care au Tn componen\a atat spatii cu destinatie rezidentiala, cat 9i spatii cu 
destinatie nerezidentiala, impozitul/taxa pe cladiri se determina Tn func\ie de destina\ia suprafe\elor cu o 
pondere mai mare de 50% 9i se calculeaza prin aplicarea cotei corespunzatoare destina\iei majoritare, 
asupra valorii intregii cladirii." 

(2).- Dupa lit. e) a articolului 1 alin. (3) din Hotararea Consiliului local $ieu nr. 20 din 
29.04.2022, privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din comuna 
Sieu, in anul 2023, se introduc alte 3 litere noi: e1), e2), e3) si e4), cu urmatorul cuprins: 
· "e1)-ln cazul cladirilor care au in componen\a atat 

0

spatii cu destinatie rezidentiala, cat 9i spatii 
cu destinatie nerezidentiala, contribuabilii au obliga\ia de a declara la organul fiscal local, in vederea 
stabilirii destina\iei finale a cladirii, suprafa\a folosita in scop nereziden\ial, inso\ita de documentele 
doveditoare, cu excep\ia celor afla\i in eviden\a fiscala a unita\ii administrativ-teritoriale. Declararea la 
organul fiscal local se face in termen de 30 de zile de la data oricaror modificari privind suprafe\ele 
nerezidentiale. 

e2)-ln situa\ia Tn care contribuabilii nu declara la organul fiscal local suprafa\a folosita in scop 
nereziden\ial, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei corespunzatoare cladirilor nereziden\iale 
asupra valorii Tntregii cladiri aflate in eviden\ele organului fiscal local. 

e3)-De asemenea, contribuabilii persoane fizice si juridice vor fi obligati sa depuna declara\ii de 
impunere inso\ite de documente justificative in vederea efectuarii eventualelor corectii ce se vor aplica in 
cazul in care estimarile nu vor corespunde realita\ii. 

e4)-Personalul de specialitate din cadrul Serviciului buget finan\e contabilitate 9i de administrare 
a domeniului public 9i privat al comunei, va transmite contribuabililor comunicari referitoare la valoarea 



cladirilor 9i terenurilor acoperite de acestea, precum si impozitul aferent, calculate in baza valorilor cuprinse 
in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare din Romania, administrate 
de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, precum si notificarile despre posibilitatea depunerii 
raportului de evaluare. In situatia in care contribuabilii nu raspund organului fiscal in termen de 30 de zile de 
la comunicare, se considera acceptare tacita a datelor inscrise in aceasta." 

Art. IV. (1).-Se modifica lit. D g) h) 9i i) ale articolului 1 alin. (3) din Hotararea Consiliului local $ieu 
nr. 20 din 29.04.2022, privind stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice 
din comuna $ieu, in anul 2023, 9i vor avea urmatorul cuprins: 

"D- Pentru determinarea valorii cladirii $i a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinta se 
vor utiliza valorile cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare 
din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, aferente anului anterior 
celui de referinta. 

g)- In cazul in care in Studiile de piata referitoare la valorile orientative privind proprietatile imobiliare 
din Romania, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, valoarea este exprimata in 
euro/mp, valoarea cladirii se calculeaza prin inmultirea suprafetei construite desfa$urate exprimate in metri 
patrati, cu valoarea pe metru patrat cuprinsa in aceste studii. In cazul in care valorile sunt exprimate in euro, 
se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinta. 

h)- Suprafata construita desfa$urata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor 
sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la 
mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale scarilor $i teraselor neacoperite. 

i) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci 
suprafata construita desfa$urata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un 
coeficient de transformare de 1,4." 

Art. V. (1).-Se modifica art. 2 al Hotararii Consiliului local $ieu nr. 20 din 29.04.2022, privind 
stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din comuna $ieu, in anul 
2023, 9i va avea urmatorul cuprins: 

"Art.2.- (1).- lmpozitul/Taxa pe teren se stabile$le luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii 
in care este amplasat terenul, zona $i categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul 
local. 

(2).· In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de 
folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabile$le prin inmultirea suprafetei terenului, 
exprimata in hectare, din care se scad suprafetele de teren acoperite de cladiri, cu suma corespunzatoare 
prevazuta in anexa nr. 2, la prezenta hotarare. 

(3).· In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decal cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabile$te prin inmultirea suprafetei 
terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa nr. 3, la prezenta hotarare, iar 
acest rezultat se inmulte$le cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in anexa nr. 3, la prezenta 
hotarare. 

(4).· In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabile$le prin 
inmultirea suprafetei terenului, din care se scad suprafetele de teren acoperite de cladiri, exprimata in hectare, 
cu suma corespunzatoare categoriei de folosinta prevazuta in anexa nr. 4 la prezenta hotarare, $i cu 
coeficientul de corectie corespunzator zonei $i rangului localitatii." 

Art. V.- Celelalte prevederi ale din Hotararii Consiliului local 9ieu nr. 25 din 28.04.2022, privind 
stabilirea impozitelor 9i taxelor locale datorate de persoanele fizice 9i juridice din comuna 9ieu, in anul 2023, 
raman neschimbate. 

Art.VI. - Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data de 01 .01.2023; 



Art.VII.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza primarul comunei, Serviciul 
buget finante-contabilitate 9i de administrare a domeniului public 9i privat al comunei, Compartimentul 
administratie publica, stare civila, autoritate tutelara, resurse umane, personal ~i evidenta imobiliara, 
Compartimentul tehnic, urbanism, achizitii publice, licitatii din cadrul Primariei $ieu; 

Art.VIII.- Prezenta hotarare a fast adoptata de Consiliul local al comunei $ieu in ~edinta ordinara cu 
respectarea art. 139 alin. (1) 9i alin. (3) lit. c), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvernului Romaniei nr. 
57/2019, cu completarile ulterioare, privind Codul administrativ, respectiv cu un numar de _ voturi 
,.pentru", _voturi .,impotriva", _ .. abtineri", din numarul de _ consilieri prezenti in sala de ~edinta. 

Art.IX.· Prezenta hotarare se va comunica cu: 
lnstitutia Prefectului- judetul Bistrita-Nasaud, 
Primarul comunei $ieu, 

- Serviciul buget finante-contabilitate 9i de administrare a domeniului public 9i privat al comunei, 
- Compartimentul administratie publica, stare civila, autoritate tutelara, resurse umane, personal 

~i evidenta imobiliara; 
- Compartimentul tehnic, urbanism, achizitii publice, licitatii, 

locuitorilor comunei prin afi~are pe pagina Primariei comunei $ieu. 

' Primarul comunei Sieu. 
Cifor-Tini9 
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Inspector superior, 

Suciu Monica-Tunde 

Secretarfco1'iei $ieu, 




