ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 16 din 13.02.2018

Avizat,
Secretar general,
Bostan Ionel

HOTĂRÂRE
privind modificarea hotărârii nr. 54 din 23.12.2019 privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru
anul 2020

fiscal

Având în vedere prevederile:
- art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

Luând act de:
a)
referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești cu nr. 825 din 13.02.2020 și
raportul Biroului contabilitate, financiar impozite si taxe locale ale Primariei comunei Bodesti,
înregistrat sub nr. 826 din 13.02.2020;
b)
raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economico-financiare si
protectia mediului;
Luând în considerare:
a)
art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
b)
Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot
institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de interes local,
pentru care se propun taxe speciale
c)
Hotărârii nr. 74 din 27.12.2018 privind stabilirea taxei de salubrizare în comuna
Bodești;
Luând în considerare unul dintre scopurile reducerii cantității de gunoi menajer neselectat din
comuna Bodești;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019,
privind Codul administrativ,
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se modifică hotarârea nr. 54 din 23.12.2019 a Consiliului local Bodești, privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2020, în sensul că se modifcă
anexa acesteia după cum urmează:
La Anexa X - Regulament privind stabilirea taxelor speciale din Anexa IX conform art. 484
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, alin. II. Taxe speciale pentru servicii de salubrizare, din
punctul 28:
'28. Se acordă reducerea cu 10 % a tax ei speciale pentru servicii de salubrizare

corespunzătoare fiecărui beneficiar al serviciului de salubrizare care separă deșeurile
de hârtie, m etal, plastic și sticlă din deșeurile m unicipale. Pentru a beneficia de
dim inuarea tax ei speciale pentru servicii de salubrizare, beneficiarii serviciului de
salubrizare vor depune la Biroul contabilitate, financiar, im pozite și tax e locale din
cadrul Prim ăriei com unei Bodești o dovada vizată cel puțin la două luni, de către
operatorul serviciului de salubrizare. M odelul dovezii va fi em isă de prim arul com unei.'
Se va modifica în punctul:

28. Se acordă reducerea cu 20% a taxei speciale pentru servicii de salubrizare
corespunzătoare fiecărui beneficiar al serviciului de salubrizare care separă deșeurile de
hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale. Pentru a beneficia de diminuarea
taxei speciale viceprimarul comunei Bodești, prin aparatul de specialitate al primarului,
va întocmi o situație cu beneficiarii serviciului de salubrizare care separă deșeurile,
situație care va fi depusă la Biroul contabilitate, financiar impozite și taxe locale din
carul Primăriei comunei Bodești pentru aplicarea reducerii.
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,
Barna Marinel
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Nr. 825 din 13.02.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 54 din 23.12.2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,
pentru anul 2020
Având in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind noul Cod fiscal;
În temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) litera a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, propun aprobarea proiectul de hotărâre privind
modificarea hotărârii nr. 54 din 23.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor
locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020, deoarece:
Prin hotărârea Consiliului local nr. 54/2019 a fost mărită taxă de salubrizare
întrucât s-a estimat pentru anul 2020 o cantitate de 65 de tone/lună, cantitate care a
fost colectată de pe raza comunei Bodești în anul 2019.
În luna ianuarie 2020 s-a procedat la aplicarea principiului 'plătește cât arunci'
prevăzut în prevederile, Legii 31/2019 și O.U.G. nr. 74/2018 prin care s-a stabilit
frecvența de colectare:
- pentru deșeuri menajere (exclusiv deșeuri reciclabile), în sezonul rece,
respectiv: lunile ianuarie, februarie și martie, colectarea se va realiza din două în
două săptămâni, in ziua de luni, în sezonul cald în fiecare săptămână în ziua de
luni;
- deșeurile reciclabile vor fi colectate in prima zi de luni din lună, odată cu
colectarea deșeurilor menajere (exclusiv deșeuri reciclabile).
S-au luat măsuri pentru informarea populației în vederea reciclării gunoiului și
s-a mers pe teren, o dată cu mașina de gunoi, pentru a verifica modul de selectare și
colectare.
S-a impus operatorului a nu mai colecta gunoi menajer biodegradabil, acesta se
poate depozita la gospodăriile fiecărui cetățean și la platforma de gunoi de grajd a
comunei.
Conform celor prezentate s-a redus în luna ianuarie 2020 cantitatea de gunoi
neselectat la 30,82 tone și s-a colectat 2,97 tone de gunoi selectat.
Conform reducerii cantității de gunoi neselectate estimăm că în acest an media
va fi de 45,90 tone/lună, fără gunoiul selectiv.
Dacă în acest an se va selecta gunoiul, propun reducerea taxei de salubrizare
prin aplicarea reducerii cu 20 % a taxei speciale pentru servicii de salubrizare
corespunzătoare fiecărui beneficiar al serviciului de salubrizare care separă deșeurile
de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Primar,
Marinel Barna
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Nr. 826 din 13.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 54 din 23.12.2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale,
pentru anul 2020
Ca urmare a prevederilor:
- art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
Luând act de:
- referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești cu nr. 825 din 13.02.2020;
Văzând:
- prevederile art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
515/2002;
- Regulamentul privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot
institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de
interes local, pentru care se propun taxe speciale
prevederile Hotărârii nr. 74 din 27.12.2018 privind stabilirea taxei de
salubrizare în comuna Bodești;
Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, proiectul e hotărâre inițiat
de primarul comunei îndeplinește condițiile pentru a putea fi aprobat, propun spre
dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 54 din 23.12.2019
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul
2020

Șef Birou,
Mioara Pascu

