ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
Nr. 9 din 31.01.2020
privind modificarea HCL nr. 92 din 09.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Moldoveni;
HCL nr. 92 din 09.12.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;
Art.453 – 500 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Tirlul IX din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Referatul nr. 45 din data de 08.01.2020 și raportul de aprobare nr. 100 din data de 16.01.2020 a
primarului comunei Moldoveni cu privire la completarea HCL nr. 92 din 09.12.2019 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019;
Văzând Avizul celor 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local Moldoveni
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(1), alin. (4), lit.c) şi art.45, alin. (2) lit.c) şi art.115 art.(1) lit.b) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se modifică și se completează Art. 1 din HCL nr. 92 din 09.12.2019 privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, după pct. ,,e,, se introduce ,,e ,, având următorul cuprins:
e ) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii, - clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute
de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol.,,
Art. 2. – Se modifică din Anexa nr. 1 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a
autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii: art.474 – Cod Fiscal, având următorul cuprins:
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egală cu suma stabilită
conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul
urbanism
a) până la 150 m˛, inclusiv
b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv
c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv
d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m˛, inclusiv
f) peste 1.000 m˛

de - lei 3
3,50
4,50
6,50
7,50
7,50 + 0,005 lei/m˛,
depăşeşte 1.000 m

pentru fiecare m˛ care

Art.. 3. Se modifică din anexa nr. 4 punctele 6 și 12 și va avea următoarea formă:
,,6. Cuantumul chiriilor lunare ce se vor aplica în anul 2019 pentru spaţiile din administrarea
Consiliului Local Moldoveni,judeţul Neamţ închiriate, se stabileşte astfel:
- 5 lei/lună pentru fiecare metru pătrat de spaţiu închiriat de către persoanele juridice;
- 2 lei/lună pentru fiecare metru pătrat de spaţiu închiriat de către persoanele fizice.,,
,, 12. (1) Pentru beneficiarii de branşamente la reţeaua de alimentare cu apă din comuna Moldoveni se
stabileşte un tarif de plată de:
- 100 lei branșarea si montarea apometrului;
- 3 lei / 1 metru cub de apă consumată, înregistrată de apometrul de branşament.
(2) Citirea apometrului se va face trimestrial.
(3) Se aproba Contractul de furnizare a serviciului de alimentare cu apa, conform anexei la
prezenta hotărâre.,,
Art.4. – Celelalte prevedei ale HCL nr. 92 din 09.12.2019 rămân neschimbate.
Art.5. -Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi
autorităţilor interesate.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Iuliana-Mirela BONTAȘ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL,
Marcela Gabriela CEPREAGĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂRE
Nr. 87 din data de 13.12.2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOLDOVENI, JUDEŢUL NEAMŢ;
Luând în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeană a autonomiei
locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997 ;
Având în vedere prevederile :
-art. 36 alin. (2) lit.b) și alin. (4) lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările și
completările ulterioare ;

-art.453 – 495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
O.U.G. nr. 50/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, a Legea nr.
358/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Văzând necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2018
în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de
condiţiile specifice zonei, pe de altă parte ;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(1), alin. (4), lit.c) şi art.45, alin. (2) lit.c) şi art.115
art.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – (1) Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 , după cum
urmează:
a) nivelurile stabilite în sumă fixă prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile,
impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul fiscal 2018, constituind anexa nr. 1 ;
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 0,12%;
c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 1,00%;
d) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 0,18%;
e) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 1,20 %;
f) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, se
stabileşte la 3%;
g) cota prevăzută la art. 481 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , se
stabileşte astfel :
- 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă 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;
- 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate anterior.
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 stabileşte după cum urmează :
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 % ;
b) în cazul impozitului pe teren, la 10 % ;
c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la 10 %.
Plata impozitelor şi a taxelor pe clădiri , a impozitului pe teren şi pe mijloacele de
transport se plăteşte anual în doua rate egale până la 31 martie 2018 şi respectiv 30
septembrie 2018.

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.5autorizatie 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.- În vederea calculării impozitului şi taxei pe teren se stabileşte :
a. –Zona A – pentru terenurile amplasate în intravilanul satelor Moldoveni și Hociungi,
potrivit delimitărilor acestora prin PUG al comunei ;
b. Zona B – pentru terenurile cu amplasament în intravilanul satelor Moldoveni și
Hociungi, dar în afara centrelor civice ale acestora, potrivit delimitării făcute de PUG al
comunei.
Pentru terenurile cu amplasament în extravilanul localităţii, se stabileste zona A de
impozitare.
Art.5.- Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv
hotărârile Consiliului Local ale Comunei Moldoveni, 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 - Se aprobă procedurile şi criteriile privind acordarea de facilităţi fiscale de
scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru
persoanele fizice, astfel cum este redată în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.7. - Se aprobă procedura de calcul a taxelor prevăzute la art.486 din Legea
nr.227/2015 - Codul Fiscal, astfel cum este redată în anexa nr.4 din prezenta hotărâre.
Art.8. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. - Primarul comunei Moldoveni prin Compartimentul Impozite și Taxe Locale din
cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.10. - (1) Prezenta hotărâre se comunică Compartimentului Buget-finanţe, taxe şi
impozite locale, Compartimentului Registrul agricol, Compartimentului Stare civilă,
Compartimentului Asistenţă socială din aparatul de specialitate al primarului, Instituţiei
Prefectului - judeţul Neamţ, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Moldoveni, județul Neamț.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei
comunei Moldoveni şi pe pagina de internet a instituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER,
Nicolaie MOISEI

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETARUL COMUNEI,
Marcel Gabriela CEPREAGĂ

