
 
                                        

 CONSILIUL LOCAL BOZIORU –  HOTĂRÂRE               
 
34/2022        

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU , COMUNA BOZIORU 

     __________CONSILIUL LOCAL BOZIORU____________ 
 
 

                                                 
HOTĂRÂRE 

privind  stabilirea modului de calcul  a valorii  
impozabile pentru clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale, 

începând cu  data de 1 ianuarie 2023 
 

      Consiliul Local al Comunei Bozioru, Judeţul Buzău, întrunit în 
şedinţă ordinară  din data de 09 septembrie 2022, legal constituită; 

      Examinând referatul de aprobare nr.2.311 din 10.08.2022 iniţiat 
de către domnul GRIGORE Valentin – Primarul comunei Bozioru,  
precum și raportul de specialitate nr.2.312 din 10.08.2022 întocmit de 
către Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe locale, 
Achiziţii Publice;      

         Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Bozioru, înregistrate sub nr.2582/2583/2584/05.09.2022; 

 
  În temeiul prevederilor: 
§ art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) şi (2) şi art.139 alin.(2) din 

Constituţia României, republicată; 
§ art.9 pct.3 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg pe data de 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea 
nr.199/1997 

§ art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 alin.(2) lit.b), art.27, art.30 din 
Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

§ art.1, art.2 alin.(1) lit. h), precum şi prevederile Titlului IX ,,Impozite 
şi taxe locale” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

§  H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

§ Legii nr.207/2015  privind Codul de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

§ O.G. nr.26/2022 pentru mofificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 
măsuri financiar fiscale; 

§ Hotărârii Consiliului Local Bozioru nr.16/09.04.2022 privind  
indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023; 

 
 



 
§ Art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicat; 
În conformitate cu prevederile art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) 

şi (3) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(4) şi art. 198 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,          

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
         Art.1. Începând cu data de 01.01.2023, pentru calculul 
impozitului/taxei pe clădiri se vor aplica următoarele reguli: 

 (1) Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de 
aceasta pentru anul de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse în Studiile 
de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare 
din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
România, aferente anului anterior celui de referinţă. 

(2) În cazul în care în Studiile de piaţă referitoare la valorile 
orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de 
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, valoarea este 
exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulţirea 
suprafeţei construite desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea 
pe metru pătrat cuprinsă în aceste studii. 

În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul 
de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior 
celui de referinţă. 

(3) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină 
prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, 
inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la 
mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale 
scărilor şi teraselor neacoperite. 

 (4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv 
măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a 
clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un 
coeficient de transformare de 1,4. 

(5) 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 unei 
unităţi administrativ - teritoriale, se vor aplica următoarele reguli:  

a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii 
impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în 
vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri 
se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului 

 
 



 
 Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti; 
    b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori 
înregistrate în baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 
2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

(6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor care 
cuprind atât suprafeţe rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, în 
categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în baza informaţiilor 
pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior 
celui de referinţă. 

(7) Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor 
comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de 
acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor 
cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 
proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională 
a Notarilor Publici din România. 

(8) În situaţia în care contribuabilii nu răspund organului fiscal 
local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră 
acceptare tacită a datelor înscrise în comunicare. 

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare 
majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel 
că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă 
care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă 
a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări 
de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a 
clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, 
conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a 
calităţii arhitectural - ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării 
se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare 
majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia 
la data începerii executării lucrărilor."  

 
         Art.6. Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de 
persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior. 

         Art.6. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie în cazul 
persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata 
impozitului sau a taxei pe clădiri. 

     Art.7. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2023 
şi completează Hotărârea Consiliului Local nr.16/29.04.2022 privind 
indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. 



 
     (2) Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
şi ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu actele normative subsecvente în 
vigoare. 

      Art.8. Secretarul general al Comunei Bozioru, judeţul Buzău,  va 
asigura  comunicarea  prezentei Hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
 

Nr.34/09.09.2022 
Bozioru  

 
 
    Preşedinte de şedinţă, 
        FILIPOIU Valerian 

 
  ........................... 

     CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                                                                 
Secretar General Comună, 

    OPREA MIRELA       
 
 

   .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Această      hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţa <<ordinară>> din data 

de  09.09.2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1 ) şi alin.(3) lit.a) din O.U.G.    nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu un    număr     de, __________voturi „pentru”, ________ voturi „împotrivă'”, _________  şi voturi „abţineri”, din________ 

consilieri prezenţi , din numărul total de 9 consilieri  în funcţie. 

 


