
R O M Â N I A  
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C O N S I L I U L  L O C A L  

 

H O T Ã R Â R E A  
 

Nr. 19 din 24 februarie 2005 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 78 / 30.08.2004 privind 
stabilirea impozitelor �i taxelor locale pentru anul 2005 

modificat� prin H.C.L. nr. 89/30.09.2004 
 
 Examinând expunerea de motive nr. 10585 din 23 februarie 2005; 
 Având în vedere avizul nr. 12 din 23.02.2005 al Comisiei Buget Finan�e, precum �i avizul 
de legalitate nr. 10.708 din 23.02.2005 dat de secretarul municipiului Roman; 
 În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2001, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta european� a autonomiei locale, 
adoptat� la Strasbourg la 15 octombrie 1985 �i ratificat� prin Legea nr. 199/1997, 

Având în vedere prevederile: 
- art. 38 alin. (2) lit. d) ultima tez� din Legea administra�iei publice locale nr. 215/2002, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- art. 5 pct. 3 din Legea nr. 45/2003 privind finan�ele publice locale, cu modific�rile �i 

complet�rile ulterioare; 
�inând seama de prevederile Codului Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

 

HOT�R��TE: 
 
ART. 1. Se modific� aliniatele a �i b, punctul 2, anexa 1 din H.C.L. nr. 89 / 30.09.2004 

privind stabilirea impozitele �i taxele locale pentru anul 2005, care vor avea urm�torul con�inut: 
 „2. Impozitul pe cl�diri datorat de persoane juridice se calculeaz� prin aplicarea 
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cl�dirii. Cota de impunere variaz� în 
func�ie de data stabilirii valorii de inventar: 
 a. Dac� o cl�dire nu a fost reevaluat� în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de 
referin��, cota de impunere va fi de 10% din valoarea de inventar a cl�dirii înregistrat� în 
contabilitatea persoanelor juridice. 
 b. În cazul cl�dirilor reevaluate sau dobândite în ultimii trei ani anteriori anului 
fiscal de referin�� cota de impunere va fi de 1% din din valoarea de inventar a cl�dirii 
înregistrat� în contabilitatea persoanelor juridice.” 

ART. 2. (1) Prezenta hot�râre se comunic� prefectului jude�ului Neam� în vederea 
exercit�rii controlului cu privire la legalitate �i se aduce la cuno�tin�� public� prin grija secretarului 
Municipiului Roman. 

(2) Aducerea la cuno�tin�� public� se face prin afi�are la sediul Prim�riei Municipiului 
Roman, cât �i prin publicare pe site-ul oficial al Prim�riei Municipiului Roman: www.roman.csc.ro 

  
Pre�edinte de �edin��,              Contrasemneaz�, 
        Consilier,             Secretar, 

           Dr. Petre BO�TIN�                        Jr. Gheorghe CARNARIU 


