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R O M A N I A 
J U D E T U L   N E A M T 

M U N I C I P I U L   R O M A N 

C O N S I L I U L  L O C A L 

 
H O T Ă R Â R E A 

 
Nr. 171 din 16.12.2010 

 
pentru modificarea H.C.L. nr. 140/18.10.2010 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 84394 din 02.12.2010 înaintată de către 

prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman şi întocmită de 

către Direcţia Impozite şi Taxe Locale; 

Văzând avizul favorabil nr. 71 din 16.12.2010 al comisiei pentru buget - 

finanţe, avizul favorabil nr. 173 din 16.12.2010 al comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. 22230 din 16.12.2010 al Secretarului Municipiului Roman; 

 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 nr. 215/2001R - Legea 

administraţiei publice locale; 

 - 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 H.G. nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Ţinând seama de H.G. nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 

amenzile aplicabile  în anul fiscal 2011; 

Având în vedere prevederile O.G. nr. 59/2005 privind unele măsuri de 

natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind 

denominarea monedei naţionale; 

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 

215/2001R - Legea administraţiei publice locale;  

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea aliniatelor a, b1 şi b2 din Anexa nr. 4 punctul 

10.2 din H.C.L. nr. 140/2010 după cum urmează: 

 a. persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderila 

familiale, cele autorizate in baza unor legi speciale - 7 lei/luna; 

 b1. microintreprinderi sau puncte de lucru, filiale, sucursale, agentii, 

reprezentanţe, ale acestora nou înfiinţate - 7 lei/luna; 

 b2. microintreprinderi sau puncte de lucru, filiale, sucursale, agentii, 

reprezentanţe, ale acestora a căror cifră de afaceri în anul 2010 a fost mai mică sau 

egală cu 100.000 lei - 9 lei/luna. 
 

Art. 2. Se aprobă modificarea aliniatelor a, b1 şi b2 din Anexa nr. 5 punctul 

2.2.1 din H.C.L. nr. 140/2010 după cum urmează: 

 a. persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderila 

familiale, cele autorizate in baza unor legi speciale - 7 lei/luna; 

 b1. microintreprinderi sau puncte de lucru, filiale, sucursale, agentii, 

reprezentanţe, ale acestora nou înfiinţate - 7 lei/luna; 

 b2. microintreprinderi sau puncte de lucru, filiale, sucursale, agentii, 

reprezentanţe, ale acestora a căror cifră de afaceri în anul 2010 a fost mai mică sau 

egală cu 100.000 lei - 9 lei/luna. 
 

Art. 3. Direcţia Impozite şi Taxe Locale va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

 

     Presedinte de şedinţă                                               Contrasemnează 

    Consilier,                                             Secretarul Municipiului Roman, 

    Ing. Neculai IFTIMIE                                    Jurist Gheorghe CARNARIU 


