
        
 

 
 

AVIZAT SECRETAR 
 

DATA_________2021 
 

PROIECT DE HOTĂRARE nr.11321/204 din 26.10.2021 
privind modificarea și completarea anexei  la Hotărârea Consiliului local nr.73 din 

29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul localității în vederea stabilirii și 
încasarii impozitului 

           
            Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin 

(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;       
            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr. ____/___ 
din _____.10.2021,  Raportul de specialitate  nr.______ din ___ 10.2021, al Serviciului 
financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Slănic. 
             
 Având în vedere prevederile : 

-  art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), art.26, alin (10), art.27, art.28, 
alin (3) şi ale art.30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- art. 453, lit.i)  și  art.465, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- prevederile cap. I, Titlul IX, pct. 9 (1) din H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. c)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind 
Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

           În temeiul art. 139, alin. (3), lit. c) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 
din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 
                                                H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
    Art.1. – Se aprobă, începând cu 01.01.2022,   modificarea și completarea  anexei la 
Hotărârea Consiliului local nr.73 din 29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe zone, în 
cadrul localității în vederea stabilirii și încasarii impozitului , completată prin Hotărârea 
consiliului local nr.10 din 29.01.2018,  după cum urmează: 
ZONA A  
 Se modifica punct.8,  care va deveni ,, Calea Ploiești de la nr.2 pâna la 246 , cu excepția 
nr.144, nr.144A, nr.144B, nr.146, nr.146A, nr.146B,  nr.148, nr.148A , nr.148B și nr.178.” 
Se completează cu punct 14 : ,, Tudor Vladimirescu , cu excepția nr.53,, 
ZONA B  
Se modifică punct . 9 care va deveni ,, Tudor Vladimirescu nr.53,,  
Se modifică punct.14 care va deveni ,, Azurului , cu exceptia nr. 5 și 7,,  
Se anulează punct .16. 



Se adaugă nr. 34 ,, Frunzei cu excepția nr. 1 A ,, 
ZONA C  
Se modifică punct 28 care va deveni ,, Frunzei, nr. 1 A ,, 
Se anulează punct 67. 
Se completează cu punct  79: ,, Brâncoveanu de la nr.1 până la nr.44 
Se completează cu punct 80 : ,, Calea Ploiești nr.144, nr.144A, nr.144B, nr.146, nr.146A, 
nr.146B,  nr.148, nr.148A , nr.148B și nr.178.” 
ZONA D  
Se completează cu punct 21 :,, Walter Mărăcineanu de la nr.17 la nr.21 și de la  20B la nr.32,,  
 
     Art. 2. – Prezenta  hotărâre  va fi  comunicata celor in drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului 
financiar contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic . 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

         DĂNUȚ CRISTIAN BĂDULESCU 
                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                

SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                              
ISABELACERASELLA COJOCARU 

Slănic,   ____________  2021 
Nr.  ____                           
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  __ voturi  „pentru”,__ „împotrivă” şi __ „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: __, cvorum necesar:___  
                                                               
 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

DANELUȘ COSTEA 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nr. 11322/205  din 26.10.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
 
        Având în vedere Raportul de revizuire fiscală , întocmit de către comisia numită prin 
Dispoziția primarului nr.53 din 13.04.2021 , prin care se propun unele modificări în stabilirea 
zonelor fiscale , aprobate prin HCL nr.73 din 29.12.2017 și   completată prin HCL nr.10 din 
29.01.2018, am inițiat proiectul de hotărîre privind modificarea și completarea anexei  la 
Hotărârea Consiliului local nr.73 din 29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe zone, în 
cadrul localității în vederea stabilirii și încasării. 
      Conform  punctului 9 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  
Consiliile locale adopta hotarari, potrivit art. 453 lit. i) din Codul fiscal, privind stabilirea 
unui număr de cel mult patru zone și delimitarea acestora, în intravilanul unităților 
administrative-teritoriale, in functie de pozitia terenului față de centrul localitatii, de retelele 
edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale, pe baza 
documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a registrelor agricole, a 
evidentelor specifice cadastrului imobiliaredilitar sau a oricaror alte evidente agricole sau 
cadastrale. Delimitarea zonelor se face astfel incat acestea sa acopere integral suprafata 
intravilanului unitatii administrativ-teritoriale. In cazul in care in intravilan, in urma 
delimitarii zonelor, sunt terenuri care nu au fost cuprinse in nicio zona, acestea se considera a 
fi in zona A.  
Identificarea zonelor in intravilanul unitatilor administrative-teritoriale se face prin literele: 
A, B, C și D 
 În conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a 
autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin 
Legea nr. 199/1997 ; 

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(1) lit.b), 
art.27 şi ale art.30 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
În temeiul art.129  alin.(4) lit.c) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ 
, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului local Proiectul 
de hotărâre privind modificarea și completarea anexei  la Hotărârea Consiliului local nr.73 
din 29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul localității în vederea stabilirii 
și încasării. 
 

PRIMAR, 

DANELUȘ COSTEA 

 
 
                                                                        
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARIA  ORAŞULUI   SLĂNIC 
STR. Alexandru  Odobescu  Nr.2 ,  Cod Postal 106200 ,CUI 

2843604 
Tel: 0244 / 240299   ;   Fax: 0244/240704 

                                   slanic@prefecturaprahova.ro 
  

 
 
 
 Nr. 12386/225  din  22.11.2021 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

Referitor la : Proiectul de hotărâre nr. nr.11921/216 din 10.11.2021 și Referatul de aprobare 
al primarului nr.11922/217 din 10.11.2021 cu privire la  modificarea și completarea anexei  la 
Hotărârea Consiliului local nr.73 din 29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe zone, în 
cadrul localității în vederea stabilirii și încasarii impozitului 
 

        Având în vedere : 
- prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind 

Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare,   
- prevederile din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,   
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare,   
  Consideram următoarele: 
 
 Consiliile locale adopta hotărâri, potrivit art. 453 lit. i) din Codul fiscal, privind 

stabilirea unui număr de cel mult patru zone și delimitarea acestora, în intravilanul 
unităților administrative-teritoriale, in functie de pozitia terenului față de centrul 
localitatii, de retelele edilitare, precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati 
administrativ-teritoriale, pe baza documentatiilor de amenajare a teritoriului si de 
urbanism, a registrelor agricole, a evidentelor specifice cadastrului imobiliaredilitar 
sau a oricaror alte evidente agricole sau cadastrale. 

 Consiliul local are ca atribuţii stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale , în 
condițiile legii. 

 Consiliul local are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a 
orașului, precum și aprobarea bugetului orașului 

  Zonele fiscale în orașul Slănic au fost stabilite și aprobate prin HCL nr.73 din 
29.12.2017 și   completată prin HCL nr.10 din 29.01.2018  

 Comisia numită prin Dispoziția primarului nr.53 din 13.04.2021 , care a avut ca 
atribuții verificarea  în teren,  a utilităţilor şi facilităţilor stradale existente, în oraşul 
Slănic, în vederea revizuirii zonării fiscale,  a întocmit  Raportul de revizuire fiscală , 
prin care se propun unele modificări în  încadrarea terenurilor pe zone, în cadrul 
localității în vederea stabilirii și încasării impozitelor , cu scopul de a corecta anumite 
erori punctuale  . 

 Proiectul de hotărâre nr. nr.11921/216 din 10.11.2021 și Referatul de aprobare al 
primarului nr.11922/217 din 10.11.2021 cu privire la  modificarea și completarea 
anexei  la Hotărârea Consiliului local nr.73 din 29.12.2017 privind încadrarea 
terenurilor pe zone, în cadrul localității în vederea stabilirii și încasarii impozitului, au 
fost puse in dezbatere publică în data de 26.10.2021 



            Faţă de cele de mai sus,  propunem adoptarea de către Consiliului Local al oraşului 
Slănic, a Proiectul de hotărâre nr. nr.11921/216 din 10.11.2021 și Referatul de aprobare al 
primarului nr.11922/217 din 10.11.2021 cu privire la  modificarea și completarea anexei  la 
Hotărârea Consiliului local nr.73 din 29.12.2017 privind încadrarea terenurilor pe zone, în 
cadrul localității în vederea stabilirii și încasarii impozitului,  în forma prezentată de iniţiator . 
 
 
VICEPRIMAR  
ALIONTE GHEORGHE GEORGEL           
 
SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, CADASTRU ȘI 
REGISTRUL AGRICOL 
 
ARHITECT ȘEF  
VLĂSCEANU ANDREEA      
 
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL 
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 
 
 


