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PROIECT

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

Consiliul Local al comunei Agapia, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara in data de 23 DECEMBRIE 2019

 Având în vedere prevederile:
- prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,

 Având în vedere prevederile:
- art.  36  alin.  (2)  lit.  „b”  şi  alin.  (4)  lit.  „c”  din  Legea  administraţiei  publice  locale
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.454, art.456, al.2, art.457 alin.(1), art.458, art.460, art.462 alin.(2), art.465, art.467
alin.(2), Art.470, art.472 alin.(2), art.474, art.475, art.477 alin.(5), art.478, art.481 alin.(2),
art.486, art.489, art.493, art.495 lit.”f” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- art.266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedura fiscala.
- HG. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile  OUG.  nr.79/2017  privind  modificarea  si  completarea  Legii  nr.227/2015
privind Codul fiscal
- prevederile Legii nr.196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
 Analizand  Planul Urbanistic General  al comunei Agapia aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al comunei Agapia cu nr. 9/29.03.2012 si Nomenclatorul stradal al
comunei Agapia, aprobat prin HCL nr.50 /2016
 In temeiul art. 491 din Codul fiscal referitor la obligativitatea indexarii cu rata 
inflatiei;
 In baza HCL Agapia cu nr.35/ 2019 privind  aprobarea indexarii impozitelor si 
taxelor locale in comuna Agapia, judetul Neamt, pentru anul 2020, cu rata inflatiei 
 Văzând referatul de aprobare, expunerea de motive a primarului comunei Agapia
si referatul serviciului  financiar contabilitate, impozite si taxe locale si probleme de
gospodarire comunala privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
In temeiul prevederilor din OUG. nr.57/2019 privind Codul fiscal ;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020, prin mentinerea 
nivelurilor stabilite in  anul 2019  la care se adauga indexarea prevazuta de lege, in 
procent de 4,6%,  dupa cum urmează:
a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzând impozitele şi
taxele locale pentru anii 2019 si 2020 constituind Anexa nr.1;
b) Pentru  cladirile  rezidentiale  si  cladirile-anexa,  aflate  in  proprietatea  persoanelor
fizice, cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, se stabileste la 0.1 %;
c) Pentru  cladirile  nerezidentiale,  aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,  cota
prevazuta  la  art.458  alin.(1)  din  Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal,  cu
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modificările şi completările ulterioare (calculul impozitului pentru cladirile

nerezidentiale in cazul persoanelor fizice)  se stabileste la 0.3 % ,  asupra valorii care
poate fi :

- valoarea  rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un
evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea  finală  a  lucrărilor  de  construcţii,  în  cazul  clădirilor  noi,
construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă

d) Pentru  cladirile  nerezidentiale,  aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,  utilizate
pentru  activitati  din  domeniul  agricol,  cota  prevazuta  la  art.458  alin.(3)  din  Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se stabileste
la 0.4 % asupra valorii impozabile a cladirii.
e) Cota prevazuta  la  art.458 alin.(4)  din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal  cu
modificarile si  completarile ulterioare (impozit pentru cladirile nerezidentiale in care
valoarea cladirii  nu poate fi calculata conform prevederilor art.  458 alin.(1) in cazul
persoanelor fizice) se stabileste la 2 % asupra valorii impozabile.
f) Cota prevazuta  la  art.460,  alin.(1)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  (impozitul/  taxa  pentru  cladirile  rezidentiale
aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice), se stabileste la 0.1% asupra
valorii impozabile.
g) Cota prevazuta la art. 460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile  si  completarile  ulterioare(impozitul  /taxa  pentru  cladirile  nerezidentiale
aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice )  se stabileste la 1% asupra
valorii impozabile a cladirii.
h) Cota prevazuta la art. 460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile  si  completarile ulterioare (impozitul  /taxa pentru cladirile nerezidentiale
aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice utilizate pentru activitati din
domeniul agricol) se stabileste la 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.
i) Cota  prevazuta  la  art.  460,  alin.8 din Legea  nr.227/2015 privind Codul  fiscal  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  (impozit/taxa  pe  cladirile  a  caror  valoare
impozabila nu a fost actualizata in ultimii trei ani anterioari anului de referinta in cazul
persoanelor juridice) se stabileste la 5% .

Art.  2 Pentru plata  cu anticipatie  pana  la  31 martie  2020  a impozitului  pe
cladiri, impozitului pe teren si a impozitului pe mijlocul de transport, datorate pentru
intregul an de catre contribuabili, se acorda o bonificatie ,potrivit prevederilor art.462,
alin.(2), art. 467 alin.(2) si art. 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare , dupa cum urmeaza:

- in cazul impozitului/ taxei pe cladiri - 10%
- in cazul impozitului/ taxei pe teren - 10%
- in cazul impozitului pe mijloacele de transport- 10 %

Art. 3  (1). Cotele aditionale, prevazute la art.489, alin.(2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, se stabilesc dupa cum urmeaza:
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a) in cazul impozitului si taxei pe cladiri:

- ce apartin persoanelor fizice prevazute la art.457, alin.1, art.458, alin.
(1),la 20%

- ce apartin persoanelor juridice art.460, alin.(1), si alin.(2) la 10 %;
b)in cazul impozitului si taxei pe teren, prevazute la art. 465, alin.(2), art. 465, alin.
(4), art.465, alin.(7) la 20 % ;

- in cazul impozitului si taxei pe teren (numai pentru terenul din intravilan, 
inregistrat in registrul agricol la alta categorie decat cea de terenuri pentru
constructii) la 20 % ;

c) in cazul impozitelor pentru mijloacele de transport, conform art. 470, alin.(2), alin.
(5), alin.(6) , alin.(7), alin.(8) la 20%;

d) in cazul taxelor pentru eliberarea:
certificatului de urbanism, la 20% ;
avizului Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la 20 % ;
autorizatiei de foraje si excavari, la 20% ;
 autorizatiei de amplasare chioscuri, tonete, etc.(art.474 alin.14) la 20% ;
autorizatiile privind lucrari de racorduri si bransamente, la 23.08% ;
certificatul de nomenclatura stradala la 33.33 % ;
autorizatiei sanitare de functionare, la 20% ;
atestatului de producator, la 0% ;
carnetului de comercializare a produselor agricole, la 0% ;
taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica, la 0 % ;
taxa pentru eliberareade copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, la 20 %
taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, la 0% ;

e) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:
  in cazul afisajului situat la locul derularii activitatii, la 18.75% ;
in cazul oricarui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 

publicitate, la 21.74% ;
f) in cazul impozitului pe spectacole, la 0% ;

    (2).  Se aproba criteriile de stabilire a cotelor adi ionaleț  prevazute la art. 489 din
Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal  dupa  cum  urmeaza,  insa  nelimitandu-se  la
acestea:
CRITERII ECONOMICE, SOCIALE SI GEOGRAFICE SI NECESITATI BUGETARE :
- asigurarea unui nivel corespunzator al veniturilor la bugetul local al comunei
-pastrarea unui nivel al fiscalită ii locale comparabil cu anii anteriori in vederea asigurării ț
-caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de UAT 
Comuna Agapia in ultimii ani;
-rata inflatiei- comunicata de INSSE 
-necesitatea asigurării sustenabilită ii strategiei de dezvoltare a comunei Agapia, pe ț
perioada urmatoare;
-necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii comunei; 
-determinarea actualizării masei impozabile astfel incât să se elimine discrepan ele i să ț ș
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fie devină comparabile cu pia a imobiliară reala; ț
-alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, determinate de 
necesită ile bugetului localț
 (3). ln  cazul  impozitelor  si  taxelor  locale  stabilite  in  sume  fixe,  cotele  aditionale
prevazute  la  alin.(1)  se  adauga  la  nivelurile  acestora,  prevazute  ANEXA  1  si  se
calculează conform Normei metodologice.

Art. 4 Pentru determinarea impozitului/ taxei pe clădiri şi a taxei pentru elibera
rea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi  a impozitului pe
teren,  pentru  anul  2020,  se  menţine  delimitarea  zonelor  aprobată  prin  Hotararea
Consiliului Local al comunei Agapia cu nr. 39 din 28 decembrie 2010.

Art. 5  Se aproba taxele speciale si pentru anul 2019 si alte taxe locale conform 
art.486 din Codul  fiscal, in conformitate cu Anexa 2 si Regulamentul de aplicare privind 
calculul si plata acestora , in conformitate cu Anexa 3.

Art.6 Se aproba Lista actelor normative prin care  sunt  instituite impozite si
taxe  locale,  inclusiv  hotararile  Consiliului  local  al  comunei  Agapia  prin  care  s-au
instituit / stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anterior anului fiscal
curent, este prevazuta in Anexa 4.

Art.7 (1). Se aprobă conditiile si  procedura de acordare a facilităţilor fiscale
prevazute  in  Legea  nr.227/2015  -  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, potrivit Anexei nr. 5.

(2).  Se aproba anularea din evidentele fiscale  a sumelor mai mici  de  40 lei,
aflate in sold la data de 31.12.2019, conform art. 266, alin.(6) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala.

Art.8 Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Primarul comunei Agapia prin Serviciul financiar contabilitate, impozite

sit axe locale si probleme de gospodarire comunala va asigura ducerea la indeplinire la
prevederilor prezentei hotarari.

Art.10 Prezenta hotarare se comunica institutiei prefectului judetul Neamt in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica
prin afisare la sediul institutiei si publicare pe internet , prin grija secretarului general al
comunei Agapia.

INI IATOR,Ț
p.Primar

Viceprimar,

                                                                                                      Avizat pentru legalitate
                                                                                                                   Secretar
                                                                                                           Ilioi Elena-Doina
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H O T Ă R Â R E
   privind   

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Agapia, judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara in data de 23 DECEMBRIE 2019

 Având în vedere prevederile:
- prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale,adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,

 Având în vedere prevederile:
- art.  36  alin.  (2)  lit.  „b”  şi  alin.  (4)  lit.  „c”  din  Legea  administraţiei  publice  locale
nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art.454, art.456, al.2, art.457 alin.(1), art.458, art.460, art.462 alin.(2), art.465, art.467
alin.(2), Art.470, art.472 alin.(2), art.474, art.475, art.477 alin.(5), art.478, art.481 alin.(2),
art.486, art.489, art.493, art.495 lit.”f” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare.
- art.266 din Legea nr.207/2015, privind Codul de procedura fiscala.
- HG. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile  OUG.  nr.79/2017  privind  modificarea  si  completarea  Legii  nr.227/2015
privind Codul fiscal
- prevederile Legii nr.196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
 Analizand  Planul Urbanistic General  al comunei Agapia aprobat prin Hotararea
Consiliului Local al comunei Agapia cu nr. 9/29.03.2012 si Nomenclatorul stradal al
comunei Agapia, aprobat prin HCL nr.50 /2016
 In temeiul art. 491 din Codul fiscal referitor la obligativitatea indexarii cu rata 
inflatiei;
 In baza HCL Agapia cu nr.35/ 2019 privind  aprobarea indexarii impozitelor si 
taxelor locale in comuna Agapia, judetul Neamt, pentru anul 2020, cu rata inflatiei 
 Văzând referatul de aprobare, expunerea de motive a primarului comunei Agapia
si referatul serviciului  financiar contabilitate, impozite si taxe locale si probleme de
gospodarire comunala privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
In temeiul prevederilor din OUG. nr.57/2019 privind Codul fiscal ;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2020, prin mentinerea 
nivelurilor stabilite in  anul 2019  la care se adauga indexarea prevazuta de lege, in 
procent de 4,6%,  dupa cum urmează:
a) Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzând impozitele şi
taxele locale pentru anii 2019 si 2020 constituind Anexa nr.1;
b) Pentru  cladirile  rezidentiale  si  cladirile-anexa,  aflate  in  proprietatea  persoanelor
fizice, cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, se stabileste la 0.1 %;
c) Pentru  cladirile  nerezidentiale,  aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,  cota
prevazuta  la  art.458 alin.(1)  si  (2)  din Legea nr.  227/2015 privind Codul  Fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare (calculul impozitului pentru cladirile
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nerezidentiale in cazul persoanelor fizice)  se stabileste la 0.3 % ,  asupra valorii care
poate fi :

- valoarea  rezultată  dintr-un  raport  de  evaluare  întocmit  de  un
evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea  finală  a  lucrărilor  de  construcţii,  în  cazul  clădirilor  noi,
construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul
de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă

d) Pentru  cladirile  nerezidentiale,  aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,  utilizate
pentru  activitati  din  domeniul  agricol,  cota  prevazuta  la  art.458  alin.(3)  din  Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare se stabileste
la 0.4 % asupra valorii impozabile a cladirii.
e) Cota prevazuta  la  art.458 alin.(4)  din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal  cu
modificarile si  completarile ulterioare (impozit pentru cladirile nerezidentiale in care
valoarea cladirii  nu poate fi calculata conform prevederilor art.  458 alin.(1) in cazul
persoanelor fizice) se stabileste la 2 % asupra valorii impozabile.
f) Cota prevazuta  la  art.460,  alin.(1)  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  (impozitul/  taxa  pentru  cladirile  rezidentiale
aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice), se stabileste la 0.1% asupra
valorii impozabile.
g) Cota prevazuta la art. 460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile  si  completarile  ulterioare(impozitul  /taxa  pentru  cladirile  nerezidentiale
aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice )  se stabileste la 1% asupra
valorii impozabile a cladirii.
h) Cota prevazuta la art. 460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu
modificarile  si  completarile ulterioare (impozitul  /taxa pentru cladirile nerezidentiale
aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice utilizate pentru activitati din
domeniul agricol) se stabileste la 0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.
i) Cota  prevazuta  la  art.  460,  alin.8 din Legea  nr.227/2015 privind Codul  fiscal  cu
modificarile  si  completarile  ulterioare  (impozit/taxa  pe  cladirile  a  caror  valoare
impozabila nu a fost actualizata in ultimii trei ani anterioari anului de referinta in cazul
persoanelor juridice) se stabileste la 5% .

Art.  2 Pentru plata  cu anticipatie  pana  la  31 martie  2020  a impozitului  pe
cladiri, impozitului pe teren si a impozitului pe mijlocul de transport, datorate pentru
intregul an de catre contribuabili, se acorda o bonificatie ,potrivit prevederilor art.462,
alin.(2), art. 467 alin.(2) si art. 472 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare , dupa cum urmeaza:

- in cazul impozitului/ taxei pe cladiri - 10%
- in cazul impozitului/ taxei pe teren - 10%
- in cazul impozitului pe mijloacele de transport- 10 %

Art. 3  (1). Cotele aditionale, prevazute la art.489, alin.(2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, se stabilesc dupa cum urmeaza:



c) in cazul impozitului si taxei pe cladiri:

- ce apartin persoanelor fizice prevazute la art.457, alin.1, art.458, alin.
(1),la 20%

- ce apartin persoanelor juridice art.460, alin.(1), si alin.(2) la 10 %;
d)in cazul impozitului si taxei pe teren, prevazute la art. 465, alin.(2), art. 465, alin.
(4), art.465, alin.(7) la 20 % ;

- in cazul impozitului si taxei pe teren (numai pentru terenul din intravilan, 
inregistrat in registrul agricol la alta categorie decat cea de terenuri pentru
constructii) la 20 % ;

g) in cazul impozitelor pentru mijloacele de transport, conform art. 470, alin.(2), alin.
(5), alin.(6) , alin.(7), alin.(8) la 20%;

h) in cazul taxelor pentru eliberarea:
-certificatului de urbanism, la 20% ;
-avizului Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la 20 % ;
-autorizatiei de foraje si excavari, la 20% ;
 -autorizatiei de amplasare chioscuri, tonete, etc.(art.474 alin.14) la 20% ;
-autorizatiile privind lucrari de racorduri si bransamente, la 23.08% ;
-certificatul de nomenclatura stradala la 33.33 % ;
-autorizatiei sanitare de functionare, la 20% ;
-atestatului de producator, la 0% ;
-carnetului de comercializare a produselor agricole, la 0% ;
-taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 

activitatii de alimentatie publica, la 0 % ;
-taxa pentru eliberareade copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, la 20 %
-taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, la 0% ;

i) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:
 -  in cazul afisajului situat la locul derularii activitatii, la 18.75% ;

         - in cazul oricarui panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate, la 21.74% ;

j) in cazul impozitului pe spectacole, la 0% ;
    (2).  Se aproba criteriile de stabilire a cotelor adi ionaleț  prevazute la art. 489 din
Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  Fiscal  dupa  cum  urmeaza,  insa  nelimitandu-se  la
acestea:
CRITERII ECONOMICE, SOCIALE SI GEOGRAFICE SI NECESITATI 
BUGETARE :
- asigurarea unui nivel corespunzator al veniturilor la bugetul local al comunei
-pastrarea unui nivel al fiscalită ii locale comparabil cu anii anteriori in vederea asigurării ț
-caracterului predictibil al impozitelor si taxelor locale, politică publică asumată de UAT 
Comuna Agapia in ultimii ani;
-rata inflatiei- comunicata de INSSE 
-necesitatea asigurării sustenabilită ii strategiei de dezvoltare a comunei Agapia, pe ț
perioada urmatoare;
-necesitatea asigurării de servicii publice de calitate pentru locuitorii comunei; 



-determinarea actualizării masei impozabile astfel incât să se elimine discrepan ele i să ț ș
fie devină comparabile cu pia a imobiliară reala; ț
-alte criterii avand la baza considerente de natura economica, sociala, determinate de 
necesită ile bugetului localț
 (3). ln  cazul  impozitelor  si  taxelor  locale  stabilite  in  sume  fixe,  cotele  aditionale
prevazute  la  alin.(1)  se  adauga  la  nivelurile  acestora,  prevazute  ANEXA  1  si  se
calculează conform Normei metodologice.

Art. 4 Pentru determinarea impozitului/ taxei pe clădiri şi a taxei pentru elibera
rea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi  a impozitului pe
teren,  pentru  anul  2020,  se  menţine  delimitarea  zonelor  aprobată  prin  Hotararea
Consiliului Local al comunei Agapia cu nr. 39 din 28 decembrie 2010.

Art. 5  Se aproba taxele speciale si pentru anul 2019 si alte taxe locale conform 
art.486 din Codul  fiscal, in conformitate cu Anexa 2 si Regulamentul de aplicare privind 
calculul si plata acestora , in conformitate cu Anexa 3.

Art.6 Se aproba Lista actelor normative prin care  sunt  instituite impozite si
taxe  locale,  inclusiv  hotararile  Consiliului  local  al  comunei  Agapia  prin  care  s-au
instituit / stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anterior anului fiscal
curent, este prevazuta in Anexa 4.

Art.7 (1). Se aprobă conditiile si  procedura de acordare a facilităţilor fiscale
prevazute  in  Legea  nr.227/2015  -  Codul  Fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, potrivit Anexei nr. 5.

(2).  Se aproba anularea din evidentele fiscale  a sumelor mai mici  de  40 lei,
aflate in sold la data de 31.12.2019, conform art. 266, alin.(6) din Legea nr.207/2015
privind Codul de procedura fiscala.

Art.8 Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Primarul comunei Agapia prin Serviciul financiar contabilitate, impozite

sit axe locale si probleme de gospodarire comunala va asigura ducerea la indeplinire la
prevederilor prezentei hotarari.

Art.10 Prezenta hotarare se comunica institutiei prefectului judetul Neamt in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica
prin afisare la sediul institutiei si publicare pe internet , prin grija secretarului general al
comunei Agapia.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     
   CONSILIER  LOCAL,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ                 
PISLARIU VASILE- MARIUS                                                   secretar  general  al comunei Agapia  
                                                                                                                ILIOI ELENA-DOINA 
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