ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. ___ din 21.12.2017
privind respingerea unei solicitări

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Examinând expunerea de motive nr. 21777 din 12.12.2017 iniţiată de
către domnul Lucian Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum şi
raportul de specialitate nr. 21778 din 13.12.2017 întocmit de către Direcţia
Impozite şi Taxe Locale;
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 21.12.2017 al comisiei pentru buget–
finanţe, avizul favorabil nr. ___ din 21.12.2017 al comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. _____ din 21.12.2017 al Secretarului Municipiului
Roman;
Având în vedere prevederile art. 464, lit. „i” din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115,
alin. 1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se respinge solicitarea A.D.I Aqua Neamț formulată în numele
Companiei Judeteane Apa Serv S.A. de încadrarea a terenurilor aferente
sistemului de alimentare cu apă în categoria celor ce contribuie la exploatarea
resurselor de apă, inclusiv a celor folosite ca zone de protecție, ca fiind
netemeinică.
Art. 2. (1) Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii,
comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin site–ul oficial al Primăriei
Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: Cabinetul Primar
Nr. 21777 din 13.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind respingerea unei solicitări

În data de 20.11.2017 A.D.I AQUA NEAMȚ solicită în numele
Companiei Judeteane Apa Serv S.A. încadrarea terenurilor aferente
sistemului de alimentare cu apă în categoria celor ce contribuie la
exploatarea resurselor de apă, inclusiv a celor folosite ca zone de
protecție în scopul de a beneficia de scutire de la plata impozitului pe
teren.
A.D.I AQUA NEAMȚ își întemeiază solicitarea pe art. 464, lit.
„i” din Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) modificată şi completată.
Având în vedere concluziile din raportul de specialitate al
Direcției de Impozite și Taxe locale, cererea urmează a fi respinsă
întrucât nu sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de
dispozițiile legale în vigoare.
Primarul Municipiului Roman
Lucian-Ovidiu MICU

MUNICIPIUL ROMAN
Piaţa Roman-Vodă nr. 1
www.primariaroman.ro
Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650
Fax. 0233.741.604

Emitent: Direcția Impozite și Taxe Locale
Nr . 21778 din 13.12.2017

RAPORT SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind respingerea unei solicitări
Prin adresa nr. 140 din 20.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului
Roman sub nr. 20315/20.12.2017, A.D.I AQUA NEAMȚ solicită, în numele
Compania Judeteana Apa Serv S.A., încadrarea terenurilor aferente sistemului
de alimentare cu apă în categoria celor ce contribuie la exploatarea resurselor de
apă, inclusiv a celor folosite ca zone de protecție, așa cum sunt definite de legea
nr. 107/1996 - Legea apelor, în sopul de a beneficia de scutirea de la plata
impozitului pe teren.
A.D.I AQUA NEAMȚ își întemeiază solicitarea pe art. 464, lit. „i” din
Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) modificată şi completată.
Articolul menționat prevede următoarele:
„ Art. 464” - Scutiri
Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor,
gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea
resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi
terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o
hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei
solului;”
Terenurile pentru care se solicita scutirea sunt urmatoarele:
1. Teren stație repompare str. M viteazu nr. 3,
2. Teren stație repompare str. Proletariatului nr. 4,
3. Teren și hidrofor str. Rahovei și bd. Republicii,
4. Teren rețele apă,
5. Teren aferent stație pod Horia,
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6. Teren aferent stație pompare Cartodrom,
7. Teren stație pompare str. M. Costin nr. 3,
8. Teren statie pompare str M. Costin nr. 4,
9. Teren stație epurare ,
10.Teren conducte canalizare.
Considerăm că aceste terenuri nu fac parte din categoria terenurilor
folosite la gospodarirea apelor, zone de protecție sau exploatarea resurselor de
apă, drept pentru care propunem avizarea nefavorabilă a solicitării A.D.I AQUA
NEAMȚ.
Rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin vot.

Direcția Impozite și Taxe Locale,
Ec. Gabriela PISICĂ
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