
ROMÂNIA
JUDETUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL 

 H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt; 
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,
luând în considerare 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. 129 alin. (2) lit. „b” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ
 -  art. 5 alin. (2), art.27 i art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şiș

completările ulterioare;
- art.453 lit.i, art.454, art.456 alin.(2),  art.457 alin.(1), art.458, art.460, art.462 alin.(2), art.465, art.467 alin.

(2), art.469, alin.(2), art.470, art.472 alin.(2), art.474, art.475, art.476 alin.(2) , art.477 alin.(5), art.478, art.481 alin.
(2), art.486, art.489, art.491,  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 fiscală.
  Văzând referatul de aprobare a primarului comunei Baltatesti, înregistrat sub nr.5405/11.12.2020, precum

si raportul de specialitate nr.5406/11.12.2020;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

 
H O T A R A S T E :

 
Art. 1 -    Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2021, dupa cum urmează:
a)   nivelurile stabilite in sume fixe se  indexează  cu  rata infla iei  de 3,8 %, fa ă de impozitele i taxeleț ț ș

datorate pentru  anul 2020,  prevăzute in Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale , constituind Anexa nr. 1;
a) cota prevazuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare(impozit pentru cladirire rezidentiale si cladirile anexa in cazul persoanelor
fizice),  se stabileste la 0,1 %.

b) cota prevazuta la art. 458 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările  şi  completările  ulterioare(impozit  pentru cladirile  nerezidentiale  in  cazul  persoanelor  fizice),  se
stabileste la 0,5 %, 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, depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta;
                             - 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    

c) cota prevazuta la art.458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările ulterioare(impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor      
fizice, utilizate pentru activitati  din domeniul agricol) se stabileste la 0,4 % asupra valorii  
impozabile a cladirii.

d) cota prevazuta la art. 458 alin. (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi completările 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.

e) cota prevazuta de art.460, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu  modificările  şi  completările  ulterioare(impozitul/taxa  pentru  cladirile  rezidentiale  aflate  in  proprietatea  sau
detinute de  persoanele juridice),  se stabileste la 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.

f) cota prevazuta de art.460, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
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cu modificările şi  completările ulterioare(impozitul/taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau
detinute  de  persoanele juridice),  se stabileste la 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.

g) cota prevazuta de art.460, alin.(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu modificările şi  completările 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.
                 Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este 
valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
              - ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
                 - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare
a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
                 - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
                 - valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul 
anului fiscal anterior;
                 - în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
                - în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi 
comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

h) cota prevazuta de art.460, alin.(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
cu  modificările  şi  completările  ulterioare(  impozit/taxa  pentru  cladirile  a  caror  valoare  impozabila  nu  a  fost
actualizata in ultimii  3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice) se stabileste la 5%.

i) in cazul mijloacelor de transport hibride impozitul de reduce cu 50%.
j) cota prevazuta la art.477 alin.(5) din Legea nr.227/2015( taxa pentru serviciile de 

reclama si publicitate) se stabileste la 2%. 
k) cota prevazuta la art.481 alin.(2) lit.”a” din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul 

unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf,
un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională), se stabileste la 2%.

l) cota prevazuta la art.481 alin.(2) lit.”b” din Legea nr.227/2015(impozitul in cazul 
oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.”l”), se stabileste  la 5 %. 

Art. 2- Bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art.467 alin (2) si art.472  alin. (2) din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileste dupa cum urmează:

a) in cazul impozitului  pe cladiri - 10%;
b) in cazul impozitului  pe teren - 10%;
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%.            

Art. 3 - Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri, precum şi a impozitului/taxei  pe teren pentru anul
2021  se men ine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.79/20.12.2017. ț

Art. 4- Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile Consiliului
Local al comunei Baltatesti prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori
anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr.2.

Art. 5- Procedurile şi condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute de Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, sunt prevăzute în Anexa nr.3.

Art.6.  -  Se stabile te procedura de calcul  i  plată a taxelor prevăzute la art.486 din Legea nr.227/2015ș ș
privind Codul fiscal, cu modificările i completările ulterioare, potrivit Aș nexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.7 -Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2020, mai
mici de 20  lei inclusiv, conform art.266 alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala. 

Art. 8- Anexele nr. 1 –4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 - (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ in vederea exercitării controlului cu

privire la legalitate şi se aduce la cunostinţa publică prin grija secretarului comunei Baltatesti; 

PE EDINTE DE EDIN Ă,Ș Ș Ț

ASANDEI IOAN                                                                                                         
NR.52                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
DIN 18.12.2020                                                                                       SECRETAR GENERAL,URSACHE ELENA

Total consilieri locali: 13, Prezen i : 13, Pentru: 9, Ab ineri- 4ț ț
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ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL BALTATESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici i  a devizului general  pentru realizarea investitieiș

 ,, Apărare de mal pârâu Sărat, str.Lt.Iorgu i Slt.Virgil Popescu ș ,sat Bălțătești, comuna Băl ăte ti, jude ulț ș ț
Neam ”ț  

  Consiliul Local al  comunei Băl ăte ti, judetul Neamț ș ț;
              Vazand raportul  de specialitate intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului inregistrat la nr.5408/11.12.2020, precum si referatul de aprobare întocmit de primarul
comunei,  inregistrat sub  nr.5407/11.12.2020.
                Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finan ele publice locale, cu modificările si ț
completările ulterioare.
                 Luând act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.

     În temeiul art. 129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4), lit.”d”,  art.139, alin.(1), precum i art.196 alin.(1)  ș
lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

                
                  Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico – economici pentru realizarea obiectivului  de investi ieț

 ,, Apărare de mal pârâu Sărat, str.Lt.Iorgu i Slt.Virgil Popescuș  ,sat Bălțătești, comuna Băl ăte ti, jude ul ț ș ț
Neam ”ț  , prezentati în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
                    Art.2. – Se aprobă Devizul general privind cheltuielile necesare realizării  investi ie ț Apărare de 
mal pârâu Sărat, str.Lt.Iorgu i Slt.Virgil Popescuș  ,sat Bălțătești, comuna Băl ăte ti, jude ul Neam ”ț ș ț ț  , 
prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre.               

             Art.3. – Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
                    Art.4. – Secretarul  comunei va comunica  prezenta hotarare  persoanelor si  autoritatilor interesate.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN

NR.53                                                                                                      CONTRASEMNEAZA
DIN 18.12.2020                                                                             SECRETAR GENERAL, Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind  aprobarea încetării unui contract de închiriere pă une  dinș

domeniul privat al comunei 

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Vazand  raportul de specialitate  inregistrat la nr.5410/11.12.2020  precum si referatul de 
aprobare întocmit de primarul comunei , înregistrat  sub nr.5411/11.12.2020. 
           Avand in vedere prevederile :

- art.555-557 i art.1777-1823  din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.ș
- art.362 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ 
- Ordonan ei de Urgen ă a Guvernului nr.34/ț ț 2013, privind organizarea, administrarea şi

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările i completările ulterioare;ș

           Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
           In  temeiul art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”b”  precum si  art. 139, alin.(3)  din  
OUG nr.57/2019, privind  Codul administrativ,cu modificările i completările ulterioare,ș

HOTARASTE :

          Art. 1. –   Se  aprobă  încetarea   contractului  de închiriere nr. 1351  din 06.04.2016 
locatar  Abăgeru  Iustian-Constantin, având ca obiect închirierea trupului de pă une Pietricica-ș
Bolovan  Lot 4-2  în suprafa ă de 28,3797 ha ,   începând cu data de 01.01.2021.ț
           Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
          Art.3. – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  prezenta  hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTE,
ASANDEI  IOAN 

Nr.54                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
Din 18.12.2020                                                                          SECRETAR GENERAL,

                                                                                                        URSACHE ELENA

                                         Total consilieri locali :13
Prezenti:13



Pentru:13

ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI

   HOTARARE
privind  aprobarea încetării unui contract de concesiune teren din

domeniul privat al comunei 

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
          Vazand  raportul de specialitate  inregistrat la nr.5412/11.12.2020  precum si referatul de 
aprobare întocmit de primarul comunei , înregistrat  sub nr.5411/11.12.2020. 
           Avand in vedere prevederile :

- art.555-557 i art.871-873 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil.ș
- art.362 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ 

           Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
           In  temeiul art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”b”  precum si  art. 139, alin.(3)  din  
OUG nr.57/2019, privind  Codul administrativ,cu modificările i completările ulterioare,ș

HOTARASTE :

          Art. 1. –   Se  aprobă  încetarea   contractului  de concesiune nr. 5547 din 30.12.2015, 
concesionar Bilbor  Mihail, pentru terenul în suprafa ă de 172 mp   din domeniul privat al ț
comunei, începând cu data de 01.01.2021.
           Art.2. – Primarul comunei va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 
hotarari.
          Art.3. – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  
interesate  prezenta  hotarare .

PRESEDINTE DE SEDINTE,
ASANDEI  IOAN 

Nr.55                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
Din 18.12.2020                                                                          SECRETAR GENERAL,

                                                                                                        URSACHE ELENA

                                         Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13



ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

                                                                                                                                         

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea indemniza iei lunare de careț

beneficiază consilierii locali ai Consiliului Local Băl ăte tiț ș

    Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
    Vazand   referatul  de  specialitate  intocmit  de  d-na  Petrescu  Maria,  ef  birouș

contabilitate, referat inregistrat la nr.
     Analizand  referatul  de  aprobare   intocmit  de  consilierii  locali,  inregistrat  la

nr.5161/24.11.2020.
    Avand in vedere prevederile:
-  art.40 din Legea-cadru nr.153/28.06.2017, privind salarizarea personalului  plătit  din

fonduri publice, cu modificările i completările ulterioare;ș
-  art.212  din  Ordonan a  de  Urgen ă  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cuț ț

modificările i completările ulterioare; ș
    Luand act de avizul favorabil al comisiei de specialitate.
    În temeiul dispozitiilor art.129 alin.(1) lit.a, art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) i alin.(3)ș

i art.196 alin.(1) lit.a din Ordonan a de Urgen ă nr.57/2019, privind Codul administrativ, cuș ț ț
modificările i completările ulterioare; ș

HOTĂRĂŞTE

                Art.1.-  Începând cu luna ianuarie 2021 se stabile te  indemniza ia lunară  de careș ț
beneficiază consilierii locali ai Consiliului local al comunei Băl ăte ti, pentru participarea la oț ș
edin ă a Consiliului local Băl ăte ti i o edin ă a comisiilor de specialitate ,  în cuantum de  10ș ț ț ș ș ș ț

% din indemnizatia lunară a primarului comunei Băl ăte ti, începând cu luna ianurie 2021.  ț ș
               Art.2.  Începând  cu  data  adoptării  prezentei,  Hotărârea  Consiliului  Local
nr.47/20.07.2017,  privind  stabilirea  indemniza iei  consilierilor  locali  începând  cu  data  deț
01.07.2017 î i încetează aplicabilitatea.ș

   Art.3. – Biroul  contabilitate va  duce la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
    Art.4. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor

interesate.    

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN

                                                                                                                         CONTRASEMNEAZA,
 NR.56                                                                                                   Secretar,

          DIN 18.12.2020                                                                                                           Ursache Elena

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:12



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                           

   H O T A R A R E
privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

          Consiliul Local al   comunei Baltatesti, judetul Neamt;
             Vazand referatul de aprobare  intocmit de primarul  comunei , inregistrat la 
nr.5508/18.12.2020;
           Examinand raportul de specialitate  intocmit de d-na Petrescu  Maria, ef  birou ș
contabilitate, financiar, impozite i taxe locale, achizi ii publice, ș ț  inregistrat sub 
nr.5509/18.12.2020;
              Avand in vedere prevederile  Legii nr.5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020, 
art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum  i  O.U.G nr.50/2020, privind rectificarea bugetului de stat pe ș
anul 2020.       
           Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
           In temeiul dispozitiilor art.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), lit.”a” ,  art.139 alin.(3) lit.a,
precum i art.196 alin.(1) lit.a din ș OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

                   Art.1. – Bugetul  de venituri si cheltuieli  pe anul 2020, aprobat prin Hotararea  
Consiliului Local nr.7  din 18.02.2020, se modifica conform anexei  nr.1, ce face  parte 
integranta din prezenta hotarare.
                  Art.2. – Bugetul de venituri si cheltuieli pe sectiuni de functionare si dezvoltare, 
pentru anul 2020, se  modifica conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta 
hotarare.
                   Art.3. –Lista obiectivelor de investi ii pentru anul 2020 se modifică conform ț anexei
nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                  Art.4. – Primarul comunei si contabilul Primariei vor duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
                  Art.5. – Secretarul comunei va comunica autoritatilor si persoanelor interesate 
prezenta hotarare.              

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ASANDEI IOAN

                                                                                    CONTRASEMNEAZA,
                                                                                    SECRETAR GENERAL

NR. 57                                                                                 URSACHE ELENA                          
DIN 18.12.2020

Total consilieri locali :13
Prezenti:13



Pentru:13

ROMANIA
JUDETUL  NEAMT

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BALTATESTI
   HOTARARE

privind aprobarea retelei scolare  ce va functiona
in comuna Baltatesti in anul scolar 2021-2022

          Consiliul  local  al  comunei Baltatesti, judetul  Neamt ;
Vazand referatul de aprobare  intocmit d-na Acozmei Emilia, primarul comunei, inregistrat sub 

nr.5489/18.12.2020, raportul de specialitate înregistrat sub nr.5489/18.12.2020, precum i  adresa nr.2353/04.12.2020 ș
inaintata de Scoala Gimnaziala comuna Baltatesti prin care se solicita  aprobare pentru reteaua scolara  ce va functiona in 
anul scolar 2021-2022.

Avand in vedere prevederile art.19, alin.(4) si art.61 alin.(2)  din Legea nr.1/2011, Legea educatiei nationale, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Tinand seama de avizul conform acordat de Inspectoratul Scolar al Judetului Neamt prin adresa 
nr.15469/16.12.2020  privind organizarea  retelei scolare din comuna Baltatesti.

 Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
             In  temeiul art.129, alin.(2), lit.”d”, ale alin.(7), lit.”a” ,  precum si  art.196, alin.(1), lit.a  din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ;

HOTARASTE :    
               Art.1. – Se aproba Re eaua colară  ce va func iona în comuna Băl ăte ti în anul colar 2021-ț ș ț ț ș ș
2022, după cum urmează:
Unitatea de învăţământ pentru
învăţământul gimnazial 

Şcoala Gimnazială

Numele Şcoala Gimnazială, comuna Băl ăte tiț ș
Denumirea localită iiț Comuna Băl ăte tiț ș
Nivel  şcolarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Strada Slt. Mihail Oprea, nr. 21, comuna Băl ăte ti, ț ș

tel/fax.0233244001, e-mail:scbaltatesti@isjneamt.ro

Unitatea de învăţământ 
 cu personalitate juridică (PJ)

Şcoala Gimnazială, comuna Băl ăte tiț ș

Denumirea unită ii de învă ământ arondate (AR)ț ț Şcoala Gimnazială  Valea Seacă 
Nivelul  şcolarizat PRE, PRI, GIM
Adresa Sat Valea Seacă, str.Vadului, nr.6,  

comuna Băl ăte ti, tel/fax.0233244001,ț ș
e-mail:scbaltatesti@isjneamt.ro

              Art. 2 – Secretarul  comunei  Baltatesti  va  comunica  autoritatilor  si  persoanelor  interesate  
prezenta  hotarare .

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,
ASANDEI IOAN

Nr.58                                                                                                               CONTRASEMNEAZA,
DIN 18.12.2020                                                                                              SECRETAR GENERAL,
                                                                                                                               URSACHE ELENA

Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
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