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H O T Ă R Â R E A  
 

Nr. 63 din 23.04.2008 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009 
 

Examinând expunerea de motive nr. 46400 din 16.04.2008 întocmită de către Direcţia Impozite şi 
Taxe Locale şi înaintată de Primarul municipiului Roman ; 

Văzând avizul favorabil nr . 23 din 23.04.2008 al comisiei de buget – finante si avizul de legalitate 
nr. 7441 din 23.04.2008 al Secretarului Municipiului Roman ; 
 În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c”  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,  
 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, având în vedere prevederile : 
 - art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2002, 
republicată; 
 - art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - art. 253 alin. (2) şi (6), art. 255 alin. (2), art. 258 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 265 alin. (2), art. 
267 alin. (1), (4), (7), (11), (12) şi (13), art. 268 alin. (1), (2), (3), (4) şi (5), art. 270 alin. (4), art. 271 alin. 
(2), art. 275 alin. (2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin. (2), art. 282 alin. (1), (2) şi (3), art. 283, art. 286 alin. 
(1), (2), (3), (4) şi (6), art. 287, art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 - pct. 4 – 8, pct. 9 alin. (1), (2), (3), (4) şi (5), pct. 11 alin. (3), pct. 14 alin. (11) lit. „b” şi „c” 
pct. 22 alin. (2) lit. „f”, pct. 24 alin.(2), pct. 52 alin. (1) lit. „f”, pct. 54 alin. (1),(2) şi (3), pct. 72 alin. (3), pct. 
77 alin. (4), pct. 91, pct. 128, pct. 131 alin. (1), pct. 132 alin. (1), pct. 134, pct. 137, pct. 141, pct. 142, pct. 
143, pct. 146, pct. 149, pct. 153 alin. (3), pct. 155 alin. (1) lit. „c”, pct. 156 alin. (2), pct. 158 alin. (3) şi (4), 
pct. 159, pct. 163 alin. (1), pct. 180 alin. (1), pct. 185, pct. 188, pct. 192, pct. 205, pct. 220, pct. 221, pct. 221 
/1, pct.222, pct. 224 alin. (2) şi (2), pct. 226 şi pct. 290/1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 Ţinând seama de Hotărârile Guvernului nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile  în anul fiscal 2007, 
 Analizând Planul urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman 
nr. 33/24.08.1995,  
 Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2009 în 
scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice 
zonei, pe de altă parte,  
 

Consiliul Local al Municipiului Roman adoptă prezenta hotărâre: 
 
ART. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2009, după cum urmează: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale 

pentru anii 2008 şi 2009, constituind anexa nr. 1; 
b) cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, se stabileşte la 1,5%; 
c) cota prevăzută la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, se stabileşte la 10%; 
d) cota prevăzută la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, se stabileşte la 3%; 
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e) cota prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, se stabileşte la 0%; 

ART. 2. Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:  

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 5 %; 
b) în cazul impozitului pe teren, la 5%; 
c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport 5%.  
ART. 3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează :  
a) în cazul impozitului şi taxei pe clădiri, la 0 %; 
b) în cazul  impozitului şi taxei pe teren, la 0 %; 
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, la 0 %; 
d) în cazul taxelor pentru eliberarea : 
d.1. certificatului de urbanism, la 0 %; 
d.2. autorizaţiei de construire, la 0 %; 
d.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 0 %; 
d.4. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %; 
d.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 0 %; 
d.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 0 %; 
d.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 0 %; 
d.8. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 0 %; 
d.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 %; 
d.10. de copii heliografice, la 0 %; 
d.11. certificatul de producător şi pentru viza trimestrială a acestuia, la 0 %; 
d.12. eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, 
la 0 %; 
e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, la 0 %; 
f) în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %; 
g) în cazul taxei hoteliere, la 0 %; 
h) în cazul altor taxe locale, la 0 %.  
(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. 

(1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexa nr. 1. 
ART. 4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2009, se menţine 
delimitarea zonelor aprobate prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 69/1999, 106/2002 
şi 107/2002. 

ART. 5. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Roman, prin care s-au instituit / stabilit impozite şi taxe locale pe o 
perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2. 

ART. 6. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Roman, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, 
este prevăzută în anexa nr. 3. 

ART. 7. Se aprobă procedura de calcul şi plată a taxelo prevăzute la alin. 1 şi 2 ale art. 283 din 
Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 4. 

ART. 8. Se aprobă Regulamentul privind constituirea, încasarea şi utilizarea veniturilor din taxe 
speciale în anul 2009, potrivit anexei nr. 5. 

ART. 9. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART. 10. (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, 

          Ec. Vasile MOCANU            Jurist Gheorghe CARNARIU 
 


