
R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

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. 35 din 31.03.2014 

 
privind aprobarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi 

taxelor locale ce se acordă în anul 2014, S.C. PIETA 

IMOBILIARE S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile 

schemei de minimis privind stimularea atragerii de investiţii şi 

susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman, 

aprobată prin H.C.L. nr. 30/2013 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 83771 din 12.02.2014 iniţiată de 

către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, 

precum şi raportul de specialitate nr. 83770 din 12.02.2014 întocmit de către 

Direcţia Impozite şi Taxe Locale; 

Văzând avizul favorabil nr. 17 din 31.03.2014 al comisiei pentru buget 

finanţe, avizul favorabil nr. 37 din 31.03.2014 al comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. 6210 din 31.03.2014 al Secretarului Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 

precum şi cele ale H.C.L nr. 30 din 28.02.2013 privind aprobarea 

Regulamentului 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 (schema 

locală de ajutor de stat).  

 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, 

alin. 1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă acordarea de facilităţi fiscale, în anul 2014  S.C. 

PIETA IMOBILIARE S.R.L. Roman, în conformitate cu prevederile schemei 

de minimis privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării 



- 2 - 

economice durabile în municipiul Roman, aprobată prin H.C.L. nr. 30 din 

28.02.2013, după cum urmează: 

- Scutire de la plata impozitului pe teren în suma de 14.081 lei pentru 

perioada 01.01.2014-31.12.2014. 

            (2) Reducerea impozitului pe clădiri se va aplica conform 

algoritmului de calcul prevăzut de H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013, la finalizarea 

lucrărilor de construcţii. 

           (3) Scutirea acordată la alin. (1) se încadrează în bugetul alocat 

schemei de ajutor de minimis pentru anul 2014, respectiv 60.000 euro. 
 

Art. 2. Acordarea facilităţilor fiscale prezentate la art. 1 se face pentru 

investiţia „ Reabilitare şi modernizare hală şi pavilion administrativ” situată pe 

strada Ştefan cel Mare, nr. 258. 
 

Art. 3. (1) Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii, 

comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

              (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin site–ul oficial al 

Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro. 
 

 

 

        Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

        Consilier,                            Secretarul Municipiului Roman, 

    Ec. Iulia HAVRICI TOMŞA                        Jurist Gheorghe CARNARIU 

 

 


