
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 85 din 30.12.2019 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi 

a taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile art. V și VII din O.U.G. nr. 29 din 18.03.2020 privind 

unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, rectificată;  

            Analizând referatul de aprobare nr. 3280 din 31.03.2020 al domnului primar al comunei 

Bicazu Ardelean și raportul de specialitate nr. 3168 din 24.03.2020 al consilierului – taxe și 

impozite locale din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, conform 

cărora se impune modificarea Hotărârii nr. 85 din 30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean referitoare la stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale pentru anul fiscal 2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, în acord cu 

prevederile O.U.G. nr. 29 din 18.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, 

rectificată; 

 

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate ale 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. 1 – Hotărârea nr. 85 din 30.12.2019 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

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

anul fiscal 2020, se modifică și se completează după cum urmează: 

I. După art. 10 se introduce art. 101 cu următorul conținut: 

”Art. 101 – (1) În acord cu prevederile art. V din O.U.G. nr. 29 din 18.03.2020 privind 

unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, rectificată: 

a) Termenul de plată de 31 martie inclusiv, a obligațiilor prevăzute la art. 462 alin. (1), 

art. 467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 

b) Termenul de 31 martie inclusiv, pentru acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 

local pentru plata cu anticipaţie pentru întregul an a obligațiilor prevăzute la art. 462 alin. (2), 

art. 467 alin. (2) şi la art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie inclusiv. 

(2) În acord cu prevederile art. VII din O.U.G. nr. 29 din 18.03.2020 privind unele 

măsuri economice şi fiscal-bugetare, rectificată, începând cu data de 21.03.2020, data intrării 

în vigoare a ordonanței de urgență, pentru obligaţiile fiscale scadente și neachitate până la 

expirarea termenului de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează şi nu se 
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datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat 

prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind considerate 

obligații fiscale restante.” 

Art. 2 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Bicazu Ardelean, prin aparatul său de specialitate. 

Art. 3 - Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri compartimentelor interesate, primarului Comunei Bicazu Ardelean, precum 

și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate, și va 

asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin publicare pe site-ul 

www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Țepeș Ghibosu Ionel 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

Nr. 23 din 31.03.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.03.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți. 

 

 

javascript:OpenDocumentView(307473,%205812294);
javascript:OpenDocumentView(307473,%205812294);
javascript:OpenDocumentView(307473,%205812294);
javascript:OpenDocumentView(307473,%205812294);
http://www.comunabicazuardelean.ro/



