ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 153 din 30.10.2008
privind modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
Examinând expunerea de motive nr. 73799 din 22.10.2008 iniţiată de prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu
– Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;
Văzând avizul favorabil nr . 47 din 30.10.2008 al comisiei de buget – finante, avizul favorabil nr . 52
din 30.10.2008 al comisiei juridice si avizul de legalitate nr. 18879 din 30.10.2008 al Secretarului
Municipiului Roman ;
În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
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;

Consiliul Local al Municipiului Roman adoptă prezenta hotărâre:
ART. 1. Se modifică art. 3 alin. 1, puncte a, b şi c din H.C.L. nr. 63/2008 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, ce vor avea următorul conţinut:
„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 20 %;
b) în cazul impozitului şi taxei pe teren, la 20 %;
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, la 20 %;”
ART. 2. În Anexa 1 punctul 3 din H.C.L. nr. 63/2008 intervin următoarele modificări:
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv

Anul 2008
Valoarea taxei
Lei/200 cm3 sau fracţiune

Anul 2009
Suma în lei pentru fiecare grupă de 200
cm3 sau fracţiune din aceasta

25

25

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule,
taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Anul 2008
Anul 2009
Numărul totală maximă autorizată
- lei - lei a. Până la o tonă inclusiv
12
8
b. Între 1 şi 3 tone inclusiv
41
28
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
63
44
d. Peste 5 tone
78
55

ART. 3. Din Anexa 1 se abrogă punctul 8.1. „LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare”.
ART. 4. (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,
Consilier,
Jr. Oana Gianina AFETELOR

Contrasemnează,
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU

