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H O T Ã R Â R E A  

 

Nr. 7 din 25 ianuarie 2007 
 

privind modificarea Hotărârii nr. 117 din 29 noiembrie 2006 
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2007 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 
 Examinând expunerea de motive nr. 1587 din 17 ianuarie 2007; 
 Având în vedere avizul nr. 1 din 25.01.2007 al Comisiei Buget Finanţe, precum şi 
avizul de legalitate nr. 2230 din 25.01.2007 dat de secretarul municipiului Roman; 
 În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, 

Având în vedere prevederile: 
- art. 38 alin. (2), lit. „b” şi alin. (4), lit. ”c” din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Ţinând seama de prevederile Codului Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
ART. 1. Se modifică punctul 6 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

117 din 29 noiembrie 2006 privind impozitele şi taxele locale, având următorul conţinut: 
„6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei Anul 2006 Anul 2007 

1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 3% din valoarea 
contractului, 

exclusiv TVA 

3% din valoarea 
contractului, 

exclusiv TVA 
2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate   
 a. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitatea economică 
23 lei pentru 

fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

23 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

 b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de asişaj pentru reclamă 
şi publicitate 

17 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

17 lei pentru 
fiecare mp sau 
fracţiune de mp 

Pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate se va depune declaraţie de impunere până la 31 
ianuarie 2007 sau în maxim 10 zile de la data contractului pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contractelor 
din cursul anului 2007.” 
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ART. 2. Se modifică rândul nr. 23, punctul 8.3. din Anexa nr. 4 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 117 din 29 noiembrie 2006 privind impozitele şi taxele locale, având 
următorul conţinut: 
Nr. 
crt. 

Denumirea taxei sau tarifului 
Tarif 2006 

 - lei - 
Tarif 2007 

- lei - 
1. Tarif oficiere căsătorii în zilele de sâmbătă şi duminică – lei / căsătorie 20 100 

 
ART. 3. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului Municipiului Roman. 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 
administraţiei publice locale, cât şi prin site – ul oficial al Primăriei Municipiului Roman : 
www.primariaroman. ro. 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează, 
          Consilier,                                Secretar, 

        Ing. Constantin GHICA                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 


