
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 

P R O I E C T nr. 6 din 22.01.2015 

 

Avizat, 
Secretar, 

Bostan Ionel 

H O T Ă R Â R E  
 completarea hotarârii nr. 57 din 29.11.2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 
2016 

 
Consiliul Local al Comunei Bodeşti, judeţul Neamţ,  legal constituit, întrunit la lucrările şedinţei 

ordinare din data de 29.01.2016; 
Având în vedere prevederile: 
a) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu completările ulterioare; 
b) scutiri 
Luând act de: 
a) expunerea de motive a primarului comunei Bodești cu nr. 376 din 22.01.2016 și  raportul  

Secretarului comunei Bodești  si Biroului contabilitate impozite si taxe locale ale Primariei comunei 
Bodesti, înregistrat sub nr. 377 din 22.01.2016; 

b) raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura ,activitati economico-financiare si 
protectia mediului; 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul 
să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru 
finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi, precum si asigurarea necesităţii de 
creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2016 în scopul asigurării finanţării 
cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă 
parte. 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Bodesti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 29.01.2016, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1.  Se completează hotarârea nr. 57 din 29.11.2015 a Consiliului local Bodești, privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2016 cu art. 8 care 
va avea următorul cuprins: 

  Scutirile  de la impozite si taxe locale pentru anul 2016  sunt cele prevăzute de 
art. 456, art. 464, art. 469, art. 476, art. 479  si art. 482 din Codul Fiscal  precum si cele 
precizate contextul prezentei hotărâri. 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Neamt în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Comunei 
Bodesti. 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale si publicare pe siteul comunei Bodesti. 

 

 
Inițiator,  
Primar, 

 Macovei Ioan 



 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNABODESTI 

PRIMAR 
_______________________________________________________________ 

 
 Nr. 376 din 22.01.2016 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii nr. 57 din 

29.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a 
taxelor speciale, pentru anul 2016 

 
 
 
 Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind noul Cod fiscal; 
 In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, a administrației publice 
locale, inițiez proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul 2015. 
 Văzând prevederile art. 456, art. 464, art. 469, art. 476, art. 479  si art. 482 din 
Codul Fiscal  se complectează hotarârea nr. 57 din 29.11.2015 a Consiliului local 
Bodești, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
pentru anul 2016 cu art. 8  privind scutirile  de la impozite si taxe locale pentru anul 
2016 . 

 Propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind completarea hotărârii nr. 57 
din 29.11.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 
speciale, pentru anul 2016 
 
 
 
 

Primar, 
Macovei Ioan 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

        JUDETUL NEAMT 
PRIMARIA COMUNEI BODESTI  

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  
Nr. 377  din 22.01.2016 
 

 
RAPORT 

privind completarea hotărârii nr. 57 din 29.11.2015 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 

2016 
 
 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal stipulează în art. 495  faptul că „in 
vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, consiliile locale 
adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, în 
termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.” 

 Hotărârea privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 trebuie să 
cuprindă și un articol care se va referi la scutirile acordate de legiuitor prin Codul fiscal 
prevazute de art. 456, art. 464, art. 469, art. 476, art. 479  si art. 482 Cod Fiscal  
precum si cele precizate contextul hotărârii nr. 57 din 29.11.2015  a Consiliului local 
Bodești privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
pentru anul 2016. 

 
 Temei legal: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; Legea nr. 273/2006, 
privind finanţele publice locale; Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 

Consilier, 
Pascu Mioara 

 

 


