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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL  
AL COMUNEI BODESTI 

  
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea hotararii Consiliului local al comunei Bodesti nr. 38 din 29.12.2011, 
privind stablirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 

  
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
 

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997, 

Având în vedere prevederile: 
-  art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată; 
-  art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
-   Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotararii  Guvernului nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele 

de transport prevãzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aplicabile în anul fiscal 2011; 

 

HOTĂRÂŞTE: 
  

Art. 1  Se modifica anexa nr. 1 la hotararea Consiliului local al comunei Bodesti nr. 38 din 
29.12.2011 in sensul ca art. 253 alin. (6) din – cota de impozit stabilita prin H.C.L.  va avea 
urmatorul cuprins: 

In cazul unei clãdiri care nu a fost reevaluatã, cota impozitului pe clãdiri se stabileste de 
consiliul local al comunei Bodesti:  

a) 10% pentru clãdirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referintã; 

 b) 30% pentru clãdirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referintã. 

Art. 2   Articolul 263, alineatele (4) si (5)  din Capitolul IV Impozitul pe mijloace de 
transport prevazut in anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 38/2011 se modificã  conform  pct. 82 din 
Ordonanta de Urgenta  nr. 125/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal. 

Art. 3   Prevederile Hotararii nr. 4 din 28.01.2010 privind stabilirea taxei de salubrizare in 
comuna Bodesti, pe anul 2010, vor fi aplicabile si pentru anul fiscal 2012.  
 Art. 4 (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Neamţ in vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţa publică prin grija secretarului comunei 
Bodesti; 

(2)Aducerea la cunostinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pe pagina de internet. 

 
 

Nr. 1 din 31.01.2012 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu : 13  voturi pentru;  0 voturi contra; 2 abţineri. 
 

Presedinte de sedinta, 
Crismariu Ioan 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
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