
ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 

 Nr.  CL 484    din  11.12.2020 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind stabilirea și aprobarea  impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru 

anul 2021 

 

 Primarul comunei Gioseni, judetul Bacău: 
 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei nr .CL / 439    din   12.11.2020  ,în calitatea sa de initiator 

prin care se susține necesitatea și oportunitatea stabilirii și aprobării impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor 

speciale, pentru anul 2021; 

- Rapoartele de specialitate al Biroului contabilitate nr. CL /438  din 12.11.2020  și nr. CL/482 din 

11.12.2020, precum și raportul de specialitate al Compartimentului urbanism nr. CL/481 din 11.12.2020, prin care 

se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

In baza prevederilor: 

- Legii nr.227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.(Titlul IX – Impozite și 

taxe locale ); art.183 alin(2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,cu modificarile si 

completarile ulterioare; art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b, art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale ,cu modificarile si completarile ulterioare; art.7 alin.(2) din  Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică locală ,republicată;  art. 87 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

Luând în considerare adresa nr. 3310 din 10.12.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

ADIS, înregistrată sub nr. 3633 din 11.12.2020; 

În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c), art.139 alin.(3) lit.c), art.196 alin.(1) lit.a) , 

art.197  alin.(1) , alin.(4) ,art.198 alin.(1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrative, cu modificările și completările ulterioare  

 

PROPUNE: 

Art.1.Stabilirea și aprobarea impozitelor si  taxelor locale la nivelul UAT comuna Gioseni pentru anul fiscal 2021 

,prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 3,8%, în conformitate cu prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Anexei ,  parte integranta din prezenta 

hotărâre. 

Art.2.(1)Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt creante fiscale anuale, 

care se platesc in doua rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie,inclusiv.  

 (2)Pentru neplata la termenele enuntate la alin.(1), contribuabilii datoreaza majorari de întârziere de 

1%,pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadență și pâna la 

data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Art.3.Impozitul anual pe cladiri, teren si mijloace de transport, datorat bugetului local de către contribuabilii 

persoane fizice și/sau juridice, in cuantum de până la 50 de lei inclusiv fiecare, se plateste integral până la primul 

termen. 

Art.4.Se stabileste și se aprobă acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe 

clădiri,a impozitului pe teren şi a impozitului pe  mijloacele de transport datorate pentru întregul an, de către 

persoanele fizice și juridice până la data de 31.03. 2021. 

Art.5. Prezentul proiect de hotarare se aplica pentru plata impozitelor si taxelor locale datorate pe anul fiscal 2021 si 

intra in vigoare incepand cu 01.01.2021. 

 Art.6.La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâri se abrogă H.C.L.Gioseni nr. 75/2019    ,  precum si 

orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri . 

Art.7. Primarul comunei ,prin biroul contabilitate va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art.8. Secretarul general al comunei Gioseni va comunica prezenta hotărâre ,primarului comunei Gioseni, Institutiei 

Prefectului Judetului Bacau , biroului contabilitate și spre cunoștință publică, în condițiile legii. 

   Initiator 

   PRIMAR, 

BernadinTamas  

              Aviz de legalitate 

         Secretar general comună, 

                         Cristina Sandu 
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        ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI  

PRIMAR 

         Nr. CL  485   DIN  11.12.2020                

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre 

privind stabilirea și aprobarea  impozitelor si taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 

 

 
Analizând  raportul de specialitate al Biroului contabilitate nr. 482 din 11.12.2020, 

raportul de specialitate nr. 481 din 11.12.2020 al compartimentului urbanism ,  precum si anexa 

la proiectul de hotărâre ;  

Luând în considerare : 

- Actul Adițional nr. 3 la documentul de poziție , aprobat prin Hotărîrea AGA ADIS nr. 4/ 

22.02.2019 ,  

 -  Adresa ADIS Bacau cu nr.3310/10.12.2020 inregistrată la Primaria Comunei Gioseni 

cu nr.3633/11.12.2020; 

Va rog  sa procedati la discutarea și aprobarea taxei de salubritate de la Soma și a taxei de 

salubritate ADIS  la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea impozitelor si taxelor 

locale, precum si a taxelor speciale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 

2021, in conformitate cu prevederile legale precizate in Proiectul  de Hotarare. 

 Conform proiectului de hotărâre, care respectă procedurile legale ,initiat pentru sedinta 

ordinara din luna decembrie 2020.  

 

PRIMAR, 

 

BernadinTamaș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ROMÂNIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA GIOSENI 

COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

       
Nr. CL/481 din  11.12.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de hotărâre privind  stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor 
locale si a taxelor speciale pentru anul 2021.  

 

 

 

Subsemnata Patrasc Genoveva ,avand functia de inspector superior la Compartimentul 

Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Gioseni: 

Având în vedere:  

- Actul Adițional nr. 3 la documentul de poziție , aprobat prin Hotărîrea AGA ADIS nr. 

4/ 22.02.2019 ,  

            -  Adresa ADIS Bacau cu nr.3310/10.12.2020 inregistrată la Primaria Comunei Gioseni 

cu nr.3633/11.12.2020; 

 

       Tinand cont de urmatoarele aspecte: 

-cantitatea deseurilor  municipale generate pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale pe 

parcursul ultimelor 12 luni; 

-nr.de utilizatori casnici si noncasnici ai serviciului public de salubrizare din UAT-ul Gioseni; 

-procentul de deseuri municipale generate de agentii economici/institutii publice care conform 

PNGD,aprobat prin Hotararea de Guvern nr.942/20.12.2017 este de 25% din  total cantitate de 

deseuri municipale generate; 

 

       Se propune ca taxa de salubrizare ADIS pentru anul 2021 sa fie de 4,48 lei /pers / luna  

pentru a fi pus in discutie si aprobare in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Gioseni 

din luna decembrie 2020 in anexa la proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor 

si impozitelor locale si a taxelor speciale pentru anul 2021. 

 

 

                                                                    Inspector urbanism, 

                                                                        Patrasc Genoveva 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA GIOSENI 

BIROUL   CONTABILITATE, ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRATIV 

NR. CL 482    DIN 11.12.2020 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare  privind stabilirea și aprobarea  impozitelor si taxelor locale, 

precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 

 

 
  Impozitele si taxele locale, inclusiv taxele speciale ( art. 484 din Codul fiscal )  ,  reprezinta una din sursele 

pe care se constituie bugetul  local, de aceea fundamentarea lor este obligatoriu de stabilit in decursul anului pentru 

anul fiscal urmator,in conformitate cu prevederile: 

- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii  nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-   Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 

 

              Ca urmare, avand in vedere scumpirea substantiala a colectarii,transportarii si depozitarii deseurilor 

generate de utilizatorii din comuna Gioseni, care sunt colectate de SC SOMA SA Bacău , propun majorarea taxei 

speciale de salubritate pe anul 2021 conform tabelului nr. CO/ 623 din 10.12.2020, anexat prezentului raport de 

specialitate: 

 

Persoane fizice:  

 

     Taxa salubritate/ gospodărie  /an 2021 : 

- 20 lei/luna/ gospodărie = 240 lei/an; 

 

    Taxa salubritate / gospodărie -  cu un singur membru  /an 2021:  

 

- 10 lei/luna/ gospodărie -  cu un singur membru  = 120 lei/ an; 

 

    Taxa salubritate / gospodărie locuită temporar /an 2021: 

 

- 10 lei/luna/ gospodărie locuită temporar = 120 lei/an; 

   Persoane juridice: 

     Taxa salubritate/ agent economic  /an 2021 : 

- 40 lei/ luna/ agent economic pentru fiecare punct de lucru(societati comerciale)= 480 lei/an. 

 

  De aceea , propun  a fi puse in discutie si aprobare in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei 

Gioseni din luna decembrie 2020  , în anexa la proiectul de hotarare privind stabilirea si aprobarea taxelor si 

impozitelor locale si a taxelor speciale pentru anul 2021. 

       
Întocmit , 

Consilier Principal 

DorinaȚîmpu 

 


