
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

P R O I E C T nr. 3 din 20.01.2021 

 

Avizat, 
Secretar general, 

Ionel Bostan 

 
H O T Ă R Â R E  

privind modificarea hotărârii nr. 65 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 

 
 
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. (3) litera c) și art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1.  Se modifică hotarârea nr. 65 din 23.12.2020 a Consiliului local Bodești, privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021,   în sensul că se modifcă anexa acesteia după cum 
urmează: 
 1. 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. 
 2. Anexa nr. VII  - Alte taxe locale se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 
 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, 
finaicar, 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 ______.2021, cu 
respectarea art. 139, alin. (3) litera c) (majoritate absolută), coroborat cu art. 152 alin. (2) și art. 5, lit. cc) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __ voturi pentru, __ abţineri şi 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



Anexa la HCL al comunei Bodești nr. ____ din ____2021 

                                      Alte taxe locale ( Anexa VII) 

A) Taxă zilnică sau lunară achitată de persoane fizice sau juridice care ocupă temporar locuri publice, 

altele decât cele din piețe, târguri, oboare, precum și suprafețe din fața magazinelor sau atelierelor de 

prestări servicii: 

 NIVEL APROBAT 
PENTRU ANUL 2020 

NIVEL PROPUSE 
PENTRU ANUL 2021 

 Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Taxă pentru vânzări de produse sau prestări de 

servicii diverse 
1 leu/mp/zi 2 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 2 leu/mp/zi 

Taxă pentru depozitarea diverselor materiale 1 leu/mp/zi 3 lei/mp/zi 1 leu/mp/zi 3 lei/mp/zi 

Taxă pentru confecționarea de produse 2 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 5 lei/mp/zi 

Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice 

în alte scopuri decât pentru vânzarea de produse, 

prestări servicii diverse, depozitare de materiale, 

confecționare de produse 

2 lei/mp/lună 5 lei/mp/lună 2 lei/mp/lună 5 lei/mp/lună 

1. Procedura de declarare şi achitare a taxei zilnice sau lunare achitată de persoane fizice sau juridice 
care ocupă temporar locuri publice, altele decât cele din piețe, târguri, oboare, precum și suprafețe din 
fața magazinelor sau atelierelor de prestări servici: 
 După obţinerea avizului/acordului pentru ocuparea domeniului public, contribuabilii au obligaţia ca cel târziu 
în ziua următoare să depună la sediul Primăriei comunei Bodești declaraţia de impunere pentru ocuparea domeniului 
public, care va cuprinde: locul amplasării, suprafața terenului ocupat, durata amplasării, însoţită de documentele 
justificative. 
 În cazul amplasării teraselor pe domeniul public în baza autorizaţiilor de construire, contribuabilii au obligaţia 
ca cel târziu în ziua următoare amplasării terasei să depună la sediul Primăriei comunei Bodești declaraţia de 
impunere pentru ocuparea domeniului public conform aliniatului precedent însoţită de documentele justificative. 
 În vederea stabilirii obligaţiilor de plată privind ocuparea domeniului public în alte scopuri decât pentru 
vânzarea de produse, prestări servicii diverse depozitare de materiale, confecționare de produse sau alte asemenea, 
contribuabilii trebuie să depună la sediul Primăriei comunei Bodești declaraţia de impunere sus amintită, însoţită de 
cererea de ocupare a domeniului public vizată cu cel puţin 2 zile înainte de amplasare. 
 Taxa se datorează anticipat, pentru întreaga perioadă pentru care se solicită şi se aprobă ocuparea 
domeniului public. Dacă perioada pentru care se solicită şi se aprobă ocuparea domeniului public este mai mare de o 
lună, plata taxei se face până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna următoare. 
 Pentru neachitarea taxei la scadenţă, se datorează accesorii, conform prevederilor legale în vigoare. 
B) Taxă pentru deținerea în proprietate sau folosință a unor utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii de 
venit: 

Art. 486 alin. (1) NIVEL APROBAT 
PENTRU ANUL 2020 

NIVEL PROPUSE 
PENTRU ANUL 2021 

Cazane de fabrixat rachiu, prese de ulei, mori de cereale și 
ferăstraie mecanice 17 lei/zi/utilaj 18 lei/zi/utilaj 

Darace, piue și mori pentru boia de ardei  17 lei/zi/utilaj 18 lei/zi/utilaj 

C) Taxă pentru schimbarea destinației unor spații 9 lei 9 lei 

D) Art. 486 alin. (2) 

Taxă intrare și vizitare obiective turistice 

 

 

2 lei/pers./zi 2 lei/pers./zi 



E) Art. 486 alin. (2) 
Taxă pentru vehicule lente 

 NIVEL APROBAT 
PENTRU ANUL 2020 

NIVEL PROPUSE 
PENTRU ANUL 2021 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Deținătorii de vehicule lente sunt obligați la plata 
taxei pentru vehicule lente care se stabilește în sumă 
fixă, pentru fiecare vehicul și se plătește până la 31 
martie a fiecărui an sau din luna dobândirii  

42 lei/an 49 lei/an 44 lei/an 51 lei/an 

Denumirea vehiculul lent 
1. Autocositoare 
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 
3. Autogreder sau autogreper 
4. Buldozer pe pneuri 
5. Compactor autopropulsat 
6. Excav. cu racleţi pentru săpat şanţuri,excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri 
7. Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat 
8. Freză rutieră 
9. încărcător cu cupă pe pneuri 
1

 
Instalaţie autopropulsată de sortare concasare 

11
 

Macara cu greifer 
12

 
Macara mobilă pe pneuri 

13
 

Macara turn autopropulsată 

14
 

Maşina autopropulsată pentru oricare din următoarele: 
a. lucrări de terasamente 
b. construcţia şi întreţinerea drumurilor 
c. descopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 
d. finisarea drumurilor 
e. forat 
f. turnarea asfaltului 
g. înlăturarea zăpezii 

15
 

Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 
16

 
Tractor pe pneuri 

17
 

Troliu autopropulsat 
18

 
Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 

19
 

Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 
20

 
Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 

21
 

Vehicul pentru marcarea drumurilor 
22

 
Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 

23
 

Motostivuitoare 
 
2 Procedura de declarare şi achitare a taxelor pentru deținerea în proprietate sau folosință a unor 
utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii de venit:   
 Pentru echipamentele şi utilajele destinate obţinerii de venituri existente în patrimoniul persoanelor fizice sau 
juridice la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 
martie a fiecărui. Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începând cu 
data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite acestea, proporţional cu perioada rămasă până la 
sfârşitul anului fiscal şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii. 
 Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate sau scoase din funcţiune, taxa se dă la scădere începând cu data 
de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs această situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul 
anului.  Pentru echipamentele şi utilajele dobândite sau înstrăinate în cursul anului, contribuabilii vor depune 
declaraţia fiscală în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau înstrăinării, însoţită de documentele justificative. 
 Nedeclararea sau declararea peste termen a dobândirii sau înstrăinării echipamentelor şi utilajelor constituie 
contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

 



F) Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 

administrativa 

NIVEL APROBAT 
PENTRU ANUL 2019 

NIVEL PROPUSE 
PENTRU ANUL 2020 

523 lei 543 

 
3. Procedura de achitare a taxei  pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă: 
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativa se achită la caseria Primariei comunei Bodești, 

anterioar depunerii cererii de divort la comartimentul de stare civilă. 
 
 
 
 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Marinel Barna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 96 din 21.01.2021 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 65 din 

23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale, pentru anul 2021 

 
 
 
 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. 65 din 23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021. 
  
 
 
 
 

Primar, 
Marinel Barna 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 402 din 21.01.2021 
 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 65 din 

23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 
taxelor speciale, pentru anul 2021 

 
 
 
 

 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. 19617/2021; 
 - 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; 
d) art. 486 alin. (2) din Codul fiscal; 
 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. 65 din 
23.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale, pentru anul 2021. 
 

 
 
 
 

 Secretar general, 
Ionel Bostan 
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