
  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BAHNA 
 

           H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 

 
       Consiliul Local al comunei Bahna întrunit în şedinţă ordinară în data de 11.12.2019 

       Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din  Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 

Având în vedere prevederile: 

- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2020 în Comuna BAHNA, înregistrat cu nr. 2746/10.12.2019; 

- prevederile art.20, alin. (1), lit. b), art. 27 și 30 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 462, alin. (2), art. 467, alin.(2), art. 472, alin.(2), art. 484-491 din Legii nr. 

227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
      În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

        

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

      ART. 1. (1) Pentru anul  fiscal 2020 impozitele şi taxele locale datorate de contribuabili, 

persoanele fizice si juridice, se indexeaza cu 4,6 % fata de impozitele şi taxele locale datorate de 

contribuabili, persoanele fizice si juridice pentru anul 2019. 

        (2) Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2020, constituie anexa nr. 1;  

a) cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte 
la 0,08%;  

b) cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte 
la 1,0%  

c) cota prevăzută la art. 460, alin. (1) din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte 
la 0.2%;  

d) cota prevăzută la art. 460, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte 
la 1%;  

          (3) Resursele băneşti constituite din impozitele şi taxele locale datorate de către toţi contribuabilii – 

persoane fizice sau persoane juridice – care au domiciliul /sediul pe raza teritorial –administrativă a 

comunei se fac venituri la bugetul local al comunei BAHNA, judeţul Neamţ,cu excepţia celor 
prevăzute la art.494 alin.5 din Codul Fiscal. 

ART. 2. Bonificaţia prevăzută la art. 462, alin. (2), art. 467, alin.( 2) şi art. 472, alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste dupa cum urmeaza:  

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %;  
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%;  

c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport 10%.  

ART. 3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabileşte după cum urmează :  

a) în cazul impozitului şi taxei pe clădiri, la 0 %;  
b) în cazul impozitului şi taxei pe teren, la 0 %;  
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, la 0 %;  

d) în cazul taxelor pentru eliberarea :  

 

 



 

d.1. certificatului de urbanism, la 0 %;  

d.2. autorizaţiei de construire, la 0 %;  
d.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 0 %; 
d.4. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 0 %;  
d.5.autorizatie constructie pentru alte constructii , la 0%  

d.6. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %; 
d.7 autorizatie organizare santier 0%  

d.8. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 0 %;  
d.9. certificatului de nomenclatură stradală, la 0 %;  
d.10 autorizatie amenajare campinguri 0%  

d11. autorizatie amplasare tonete, cabine etc 0% 

d.12. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 0 %;  
d.13. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 %;  
d.14. de copii heliografice, la 0 %; 

d.15. certificatul de producător şi pentru viza trimestrială a acestuia, la 0 %; 
      d.16. eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, la 
0 %; 

e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, la 0%; 
f)  în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %;  

g)  în cazul altor taxe locale, la 0 %. 

      (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. 

(1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1. 
ART.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2019, se stabileşte: 
 pentru terenul curţi construcţii sau orice altă categorie de teren decât cea curţi 

construcţii,situat în intravilanul localităţilor, se stabileşte zona A, rangul IV al  localităţii 
Bahna (sat reşedinţă de comuna) şi rangul V la satele componente:Arămeşti, Băhnişoara, 
Broşteni, Izvoare, Liliac, Ţuţcanii din Vale şi Ţuţcanii din Deal. 

 pentru terenul amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea 

suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul 

aferent, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin. (6) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,; adica, 

pentru localitatea de rang IV, zona A:1,10 si pentru localitatile de rang V, zona A:1,05”. 

 

ART.5. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local al com.Bahna, prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 
ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2. 

ART.6. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al com.Bahna, în 
temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este 
prevăzută în anexa nr. 3.  

      ART.7. 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 precum si alte taxe speciale  potrivit anexei nr. 4. 

ART.8. Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.9. Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2020 şi este aplicabilă în anul fiscal 2020. 

ART.10. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului com.Bahna. 
                     (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 
publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Bahna www.primariabahna.ro 
 

                                                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                             L.S.                  MAZĂRE  VASILE 
 

CONTRASEMNEAZA 
                                                                                                                               SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI, 

      CAPRIOARA  SOFICA 
 

Nr.    91 din  11.12.2019 
 

 

http://www.primariabahna.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


