ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
Nr. 175 din 15.12.2008
privind modificarea H.C.L. nr. 63/23.04.2008
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009
Examinând expunerea de motive nr. 79633 din 05.12.2008 întocmită de către Direcţia Impozite şi
Taxe Locale şi înaintată de Primarul municipiului Roman ;
Văzând avizul favorabil nr . 60 din 15.12.2008 al comisiei de buget – finante, avizul favorabil nr . 77
din 15.12.2008 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 21302 din 15.12.2008 al Secretarului
Municipiului Roman;
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;
În temeiul 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „c”, art. 45 alin. 2, lit. „c” şi 115, alin. 1, lit. „b”din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001R;

Consiliul Local al Municipiului Roman adoptă prezenta hotărâre:
ART. 1. Se modifică anexa 4 punctul 11 secţiunea „Bazar” după cum urmează:
Nr.
crt.
0
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Denumirea taxei sau tarifului
1
BAZAR
Taxă intrare în bazar, lei / zi / persoană
În ziua de vineri intrarea este liberă.
Taxă intrare maşini în bazar cu marfă, lei / zi / vehicul
Taxe Bâlci anual:
• Tonete mici, lei /zi
• Tonete mari, lei/zi
• Vânzare mărunţişuri, lei/mp/zi
• Vânzare haine blană, piele, lei/mp/zi
Taxă pentru parcul de distracţii:
• Zona I, lei/mp/zi – preţ pornire licitaţie
• Zona II, lei/mp/zi – preţ pornire licitaţie
Taxă teren alimentaţie publică, lei/mp/zi
Închirierea se face prin licitaţie publică.
* Taxă pentru întreaga suprafaţă închiriată prin licitaţie
Comercializare covoare în bazar, lei / buc / zi
Taxă închiriere tonete bazar
• tonete mici lei / tonetă / zi bazar
• tonete mari lei / tonetă / zi bazar
Taxă rezervare loc pentru vânzări de mărfuri în sectorul "maşini", lei / lună

Taxă / Tarif
an 2008
cf. HCL 63/2008
2

Taxă / Tarif
an 2009
3

1

-

10

16

10
20
3
10

10
20
3
10

1,0*
0,7*
2,5

1,0*
0,7*
2,5

2

3

5
10

8
16

20

25

ART. 2. (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,
Av. Alin Lucian ANTOCHI

Contrasemnează,
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU

