R O M Â N I A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 145 din 20.07.2009
privind modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 60 din 30.03.2009

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de motive nr. 11900 din 16.07.2009 întocmită şi înaintată de către
Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu;
Examinând Raportul de specialitate nr. 11901 din 16.07.2009 întocmit şi înaintat de către
Direcţia Impozite şi Taxe Locale;
Văzând avizul favorabil nr. 67 din 20.07.2009 al Comisiei de Buget Finanţe, avizul
favorabil nr. 147 din 20.07.2009 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 12037
din 20.07.2009 dat de către secretarul municipiului Roman;
În temeiul prevederilor:
 art. 16, alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice locale, actualizată;
 art. 286, pct. 6 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal actualizat;
 Ordonanţei de urgenţă nr. 117/21.12.2006 privind procedurile naţionale in domeniul
ajutorului de stat;
 Legii nr. 137/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2006
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat;
 Regulamentului nr. 1628/2006 al Comisiei Europene din 24 octombrie 2006 de aplicare a
articolelor 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor naţionale pentru investiţiile regionale, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
 Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 – 2013.
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a” şi lit. „c”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”,
precum şi ale art. 115, aln. 1, lit. „b” din Legea nr.215/2001” privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea anexei 1 la H.C.L. nr. 60 din 30.03.2009 „privind aprobarea
Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind
stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman
pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat)”, care va avea un nou cuprins, conform
anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman,
persoanelor şi autorităţilor interesate.
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