
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA  

nr.77 din 22 decembrie 2020 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

Având în vedere prevederile: 

-   Titlul IX și Titlul X din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 din 6 ianuarie 2016 - Partea a II-a pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Art. 16 alin.(2), art. 20 lit.„b” și art 27 din Legea Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi alin.(4) lit.„c” din O.U.G.  Nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii Nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985; 

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârile Consiliului local al comunei 

Podoleni nr. 6/1999 şi nr. 63/2010, precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea 

Consiliului local al comunei Podoleni nr. 42/2017;  

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru 

anul 2021, în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 

condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit 

de compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(3) lit.„c”  şi 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 Podoleni, judeţul Neamţ a doptă 

prezenta hotărâre.  

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, după cum 

urmează: 

a) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, constituind anexa nr. 1; 

b) Cota prevăzută la art. 457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice), se 

stabileşte la 0,08%;  



c) Cota prevăzută la art. 458 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice), se stabileşte la 

0,2%;   

d) Cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice), se 

stabileşte la 0,1%;   

e) Cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice), 

se stabileşte la 0,2%;   

f) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100% - 

art. 470 alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

g) Cota utilizată pentru stabilirea taxei pentru servicii reclamă si publicitate 

se stabileşte la 1% - art. 477 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

h) Cota utilizată pentru stabilirea impozitului pe spectacole - art. 481 alin.(2) 

lit.„a” şi lit.„b” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la: 

- 1% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 

altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ 

sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 

- 1% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate mai sus. 

Art.2. Bonificaţa prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 

alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la 10% în cazul 

impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi impozitului pe mijlocul de transport. 

Art.3. Pentru  determinarea  obligaţiilor fiscale pentru anul 2021, se menţine 

delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr. 

85 din 24 noiembrie 2016. 

Art.4. Se aprobă procedura de calcul şi plată a taxelor prevăzute la alin.(1) şi (2) 

ale art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 2. 

Art.5. Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de 

persoane fizice prevăzute la art. 456 alin.(2) lit.„k”  şi art. 464 alin.(2) lit.„j” din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr. 3.  

Art.6. Se aprobă tarifele pentru prestarea unor categorii de servicii şi închirierea 

sălilor de festivităţi aplicabile în anul 2021, conform anexei nr. 4. 

Art.7. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Primarul comunei şi compartimentul Contabilitate, Financiar, Impozite şi 

taxe, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.9. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
IOAN BOCANCEA SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 

 

 

 

 

 

 


