
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

P R O I E C T nr. 28 din 23.04.2020 

 

Avizat, 
Secretar general, 

Ionel Bostan 

 
H O T Ă R Â R E  

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

Având în vedere prevederile: 
 - art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
Ca urmare adresei Instituției Prefectului - Județul Neamț cu nr. 19147/2019; 
Văzând prevederile: 
a) art. 3, art. 13 alin. (3) şi art. 24 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 101/2006; 
b) art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006; 
c)         art. 484 alin. (3) din Legea nr. 227/2015; 
Luând act de: 
a) referatul de aprobare  a Primarului comunei Bodești cu nr. 1782 din 23.04.2020 și  raportul  

Biroului contabilitate, financiar impozite si taxe locale ale Primariei comunei Bodesti, înregistrat sub nr. 2314 
din 23.04.2020; 

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; 
 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 Hotărârea 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 9 pct. 8  - taxele speciale pentru servicii de salubrizare: pentru persoanele care se 
gospodăresc singure, persoanele cu domiciliul în judeţ sau in afara judeţului care au gospodării pe raza 
comunei și pentru Gospodăriile ale căror proprietari sunt plecaţi împreună cu familiile in străinătate  se abrogă. 
 Art.2.   Taxelor deja încasate  pentru persoanele care se gospodăresc singure, persoanele cu 
domiciliul în judeţ sau in afara judeţului care au gospodării pe raza comunei și pentru Gospodăriile ale căror 
proprietari sunt plecaţi împreună cu familiile in străinătate  se vor restitui prin grija Primarului comunei Bodești 
și Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al primarului. 
 Art.3. (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, 

Marinel Barna 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (3) litera c) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 
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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, ca urmare a adresei Instituției 
Prefectului - Județul Neamț cu nr. 19147/2019 
  
 
 
 
 

Primar, 
Marinel Barna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 
 

ROMANIA 
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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: 
- adresa Instituției Prefectului - Județul Neamț cu nr. 19147/2019; 
- art. 3, art. 13 alin. (3) şi art. 24 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 101/2006; 
- art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006; 
-  art. 484 alin. (3) din Legea nr. 227/2015; 

 Luând în considerare că cele prezentate sunt legale,  proiectul de 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. 

 
 
 
 
 

 Secretar general, 
Ionel Bostan 
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