
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii nr. 105 din 17.12.2020 a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pentru anul fiscal 2021 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere prevederile: 

- art. 15 alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată;  

- art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

- art. 20 şi 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27 şi art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată și completată; 

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, modificat și completat; 

- Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

- O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, modificată și completată; 

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată și 

completată; 

- O.U.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 98/2009, modificată și completată; 

- art. 19 şi art. 20 din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 3/2003, modificată și completată; 

- art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, modificată și 

completată; 

- art. 1 alin. (4) lit. 1), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) şi art. 44 alin. (2) lit. d) din 

Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, modificată și 

completată; 

- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), (5) şi (8) din Legea serviciului 

de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, modificată și completată; 

- art. 10 lit. g) şi art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 

230/2006 modificată și completată; 

- art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, modificată și completată; 

- art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificată 

și completată; 

- art. 6 lit. b) din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 

piaţă, republicată, modificată și completată; 

- art. 14 din O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002, modificată și completată; 

- Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare 

a registrului agricol pentru perioada 2015-2019; 

- H.C.L. nr. 17/2013 pentru aprobarea Planului urbanistic general; 



- H.C.L. nr. 22/2003 şi 28/2003 privind stabilirea zonelor în comuna Bicazu Ardelean, în 

raport de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, modificată și completată, coroborate 

cu ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, modificată și 

completată, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, în raport de care 

ierarhizarea zonelor la nivelul comunei Bicazu Ardelean este următoarea: 

• Rangul IV- satul reşedinţă Bicazu Ardelean 

• Rangul V- satele Telec şi Ticoş; 

  - Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2019 al Institutului Național de Statistică publicat pe 

site-ul https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/com15ins_14012020.pdf 

Analizând referatul de aprobare nr. 1255 din 19.02.2021 al domnului primar al comunei 

Bicazu Ardelean și rapoartele de specialitate nr. 9515 din 03.12.2020 și nr. 1239 din 18.02.2021 

ale consilierului superior, Topliceanu Aurica din cadrul Compartimentului Contabilitate, 

Financiar, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, 

conform cărora se impune modificarea Hotărârii nr. 105 din 17.12.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale, pentru anul fiscal 2021, în sensul: 

- reglementării cotei de reducere pentru mijloacele de transport hibrid, care a fost omisă 

din hotărârea inițială a fost cuprinsă în referatul de specialitate nr. 9515 din 03.12.2020 și a făcut 

obiectul dezbaterilor în sedinta de consiliu local din 17.12.2020; 

- stabilirii fără echivoc a scutirilor acordate de Consiliul Local al Comunei Bicazu 

Ardelean în anul fiscal 2021 și a condițiilor de acordare; 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin. (3) 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), ale  

art. 139 alin. (3) lit. c) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă 

nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I – Hotărârea nr. 105 din 17.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru 

anul fiscal 2021, se modifică și se completează, după cum urmează: 

1. Anexa nr. 1  - Tabloul valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, altor 

taxe asimilate acestora și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2021 se completează, în sensul 

că la capitolul IV – Impozite pentru mijloace de transport după pozitițiile aferente art. 

470 alin. (2) se introduce o nouă pozitie, art. 470 alin. (3), cu următorul conținut: 
“Art. 470 alin. (3) Cota impozitului pentru mijloacelor de transport hibrid se reduce cu 

95%” 

2. Anexa nr. 5 - Regulamentul privind acordarea facilitaţilor fiscale aplicabile în 

anul fiscal 2021 persoanelor fizice și juridice se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

Art. II - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. III - (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț 

în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, Arhivă, 

Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea prezentei hotărâri 

în Monitorul Oficial Local pe site-ul https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-

local-2/. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Greuruș Gheorghe 

                                                                                                            Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

Nr. 17 din 19.02.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.02.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți.   

https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/com15ins_14012020.pdf
https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/
https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/


         CONSILIUL LOCAL                                                                       Anexa nr. 1  

COMUNA BICAZU ARDELEAN                                          Hotărârea nr. 17  din 19.02.2021 

           JUDEȚUL NEAMȚ                                   

                                           Înlocuiește Anexa nr. 5  

din HCL nr. 105 din 17.02.2020                                      

 

 

REGULAMENT 

privind  facilitățile fiscale (scutirile) acordate de Consiliul Local al Comunei Bicazu 

Ardelean în anul fiscal 2021 

                           

  Art. 1 – Persoanele fizice și juridice de pe raza comunei Bicazu Ardelean beneficiază de 

scutiri ale impozitului/taxei pe clădiri și/sau ale impozitului/taxei pe terenuri în condițiile 

prezentului regulament. 

 a) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile prevăzute la art. 456 

alin. (2) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 modificată și completată.  

b) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate  pentru terenurile prevăzute la  

art. 464 alin. (2) din Codul Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 modificată și completată. 

Art. 2 – Pentru a beneficia de scutirile prevăzute la art. 1, contribuabilii, persoane fizice 

și/sau juridice, vor depune până la data de 31.03.2021, cereri şi documente justificative valabile 

la data de 31.12.2020. 

 Art. 3 – Pot beneficia de scutiri pe impozitul/taxa pe clădiri și/sau impozitul/taxa pe 

terenuri contribuabilii care fac parte din categoriile prevăzute la art. 487 din Codul fiscal adoptat 

prin Legea nr. 227/2015 modificată și completată sau contribuabilii care dețin clădiri sau terenuri 

dintre cele specificate la  art. 456 alin. (2) și art. 464 alin. (2) din Codul Fiscal adoptat prin Legea 

nr. 227/2015 modificată și completată, dacă îndeplinesc următoarele condiții: 

a) nu deţin în proprietate decât o locuință; 

b) nu figurează în evidenţa impozitelor şi taxelor locale cu mijloace de transport: 

autoturisme, microbuze, autoutilitare, autovehicule transport marfă, tractoare; 

c) nu au datorii la bugetul de stat sau bugetul local la data formulării cererii. 

Art. 4 – Contribuabilii vor atașa cererii prevăzute la art. 2 următoarele documente: 

- copii după actele de identitate (sot, sotie) 

- adeverinţe de salariu/cupoane de pensie/sau alte docuumente din care să rezulte 

veniturile lunare ale familiei; 

- certificat de atestare fiscal care să ateste lipsa datoriilor la bugetul de stat sau la 

bugetul local  

  -  adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice din care să 

rezulte   dacă a obtinut venituri din dividente, activităţi economice autorizate, închirieri sau alte 

venituri similare; 

- orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii. 

Art. 5 – (1) Dosarele se verifică prin de către d-na Topliceanu Aurica, din cadrul 

Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bicazu Ardelean. După verificare, aceasta va întocmi și va înainta 

primarului un referat cu propunere de aprobare sau respingere a scutirii solicitate de contribuabil. 

Aprobarea sau respingerea scutirii solicitată de contribuabil va fi solutionată prin dispozitie a 

primarului care va fi comunicată contribuabilului conform prevederilor Codului Admnistrativ. 

Procedura de contestare a dispozitiei de aprobare sau respingere a scutirii intră sub incidența 

Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului  administrativ nr. 

554/2004, cu modificarile și completările ulterioare. 

(2) În caz de absență a d-nei Topliceanu Aurica, aceasta va fi înlocuită de d-na Voaideș 

Negustor Corina Ionela din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite. 

  

                                                                                        Intocmit, 

                                                          Compartiment Contabilitate Financiar Taxe și Impozite 

                                                                                              Topliceanu Aurica 

 

 




