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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

H O T Ă R Â R E  
  privind modificarea hotarârii nr. 99 din 27.12.2017 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 
2018 

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

ordinare din data de 15.02.2018; 
Având în vedere prevederile: 
art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
Luând act de: 
a) expunerea de motive a primarului comunei Bodești cu nr. 791 din 9.02.2018 și  raportul  

Secretarului comunei Bodești  si Biroului contabilitate impozite si taxe locale ale Primariei comunei 
Bodesti, înregistrat sub nr. 792 din 9.02.2018; 

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 2018 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 15.02.2018, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art.1.  Se modifică hotarârea nr. 99 din 27.12.2017 a Consiliului local Bodești, privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018,   în sensul că se modifcă 
anexa acesteia după cum urmează: 

1.   La  Anexa II -Impozitul şi taxa pe teren   - Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în 
intravilan înregistrate la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, datorate de 
contribuabili ce au ca activitate agricultura art. 465 alin. (6) din  alineatul: 
 În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 
teren se calculează conform nivelurilor aprobate pentru terenul amplasat în extravilan înmulțit cu 
coeficientul de corecţie 1,10 pentru rangul IV al localității și 1,00 pentru rangul V al localității, numai 
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a. au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b. au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli 

din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
Se va modifica în aliniatul:  

 În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 
teren se calculează conform nivelurilor aprobate pentru terenul amplasat în extravilan înmulțit cu 
coeficientul de corecţie prevăzuți în urmărorul tabel:  



Zona Rangul 
IV V 

A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 
C 1,00 0,95 
D 0,95 0,90 

numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).  
 2.   La anexa IV  Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor  la Eliberarea 
autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele rezidenţiale, art. 474 alin. (6), coloana 
persoane juridice să se înscrie 1% în loc de 0,5%  din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

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. 

 

 
 

Nr. 9 din 15.02.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 2 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Lazăr Gheorghe 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 

 


