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exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 16.07.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.148 

privind modificarea HCL nr.213/19.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și 

alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 

 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.13987/16.07.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.13986/16.07.2020, întocmit de Elena NEGURĂ, Inspector – Taxe și 

Impozite; 

▪ Prevederile art. 5, alin. (1), lit. a), art. 16, alin.(2), art. 20, alin. (1), lit. b), art. 27 și art. 30 din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), art. 456, alin. (2), lit. j, art. 464, alin. (2), lit. h), art. 489 și art. 

491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; 

▪ HCL nr.213/19.12.2019 privind aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe 

asimilate acestora, precum si pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2020; 

▪ HCL nr.147/16.07.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea teraselor de 

alimentație publică pe domeniul public sau privat al Comunei Bod. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.c) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă modificarea ANEXEI la HCL nr.213/19.12.2019 privind 

aprobarea nivelurilor impozabile, impozitele și taxele și alte taxe asimilate acestora, precum si pentru 

amenzile aplicabile în anul fiscal 2020, după cum urmează: 

• adăugarea la capitolul VIII, pct. 35 si 36 – Taxe speciale, astfel:   

o 35: Taxă autorizare pe domeniul public sau privat al Comunei Bod 

- taxă amplasament terasă cu suprafață între 1-20 mp – 10 lei/zi 

- taxă amplasament terasă cu suprafață între 21-30 mp – 15 lei/zi 

- taxă amplasament terasă cu suprafață peste 31 mp – 20 lei/zi 

o 36: Taxă autorizare de functionare pentru terasele din Comuna Bod – 100 lei 
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Art.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

             Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                  Secretar general, 

Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi pentru din totalul de 8 consilieri prezenți. 

 


