RO M ÂNI A
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 223 din 28.12.2009
privind modificarea H.C.L. nr. 207/17.12.2009 privind zonarea fiscală
a teritoriului municipiului Roman şi a H.C.L. nr. 209/17.12.2009
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 21786 din 23.12.2009 înaintată de către
Primarul municipiului Roman - prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu şi întocmită de către
Direcţia Impozite şi Taxe Locale;
Văzând avizul favorabil nr. 103 din 28.12.2009 al Comisiei pentru Buget
Finanţe, avizul favorabil nr. 245 din 28.12.2009 al Comisiei Juridice, precum şi
avizul pentru legalitate nr. 21856 din 28.12.2009 dat de către secretarul municipiului
Roman;
În temeiul prevederilor art. 247, lit. „b” din Legea nr. 571/2003 – Codul
Fiscal,cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „c”, ale art. 45, precum şi cele ale
art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 207 din 17.12.2009 privind zonarea
fiscală a teritoriului municipiului Roman, după cum urmează:
- străzile: Zimbrului, Fundătura Cânepii, Fundătura Tinosului, Cărămidăriei
trec din zona C de impozitare în zona D de impozitare,
- străzile: Narciselor, Lupeni, Trecătoarea Salciei, Cucutei între numerele 1 - 17
şi 2 - 22 trec din zona C de impozitare în zona B de impozitare,
- străzile: Petru Aron şi 1 Mai trec din zona B de impozitare în zona A de
impozitare,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
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Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 4 din H.C.L. 209 din 17.12.2009
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, ce va avea următorul cuprins:
„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 2010, se aplică delimitarea zonelor aprobate prin Hotărârile Consiliului
Local al Municipiului Roman nr. 106/2002, 107/2002, 207/2009 şi 223/2009.”
.
Art. 3. Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi Direcţia Urbanism vor aduce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului
municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Lenuţa-Nuşa CHIRIAC

Contrasemnează
Secretar,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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