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 Nr. 413 din 11.01.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 215/03.12.2020 privind aprobarea nivelurilor pentru 

valorile impozabile, impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile 

aplicabile  în anul fiscal 2021 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.415/11.01.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.414/11.01.2020, întocmit de Elena-Maria FODOR , Șef  Serviciul 

Economic; 

▪ Prevederile art.139, alin.(2), lit. c) din Ordonanța nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Prevederile art.460, alin.(8), art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

▪ Prevederile pct.197, Articolul I din Legea nr. 296/18.12.2020, pentru modificarea și completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 1269/21.12.2020; 

▪ Prevederile art. 7, alin.(19) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), art.139 și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă modificarea Anexei 1 – parte integrantă a HCL nr.215/2020 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 2021, astfel: 

▪ Pag. 3 – se adaugă un rând cu următorul conținut: ” Art. 460 alin. (8) - În cazul în care proprietarul 

clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota 

impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.” - Pentru impozitul prevăzut la art. 460, alin. (8) se propune 

o cotă adițională 50% față de nivelul impozitului. 

▪ Pag. 11 – se modifică rândul 4, și va avea următorul conținut: ”Taxa pentru prelungirea unui certificat 

de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației 

inițiale”. 
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▪ Pag. 12 – se modifică rândul 2, și va avea următorul conținut: ”Taxa pentru prelungirea unei 

autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau 

a autorizației inițiale”. 

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.215/2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, 

impozitele și  taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile  în anul fiscal 

2021, rămân în vigoare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


