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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. 9 din 28.01.2015 

 
pentru modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.12.2014 privind 

 impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 
 

Examinând expunerea de motive nr. 530 din 14.01.2015 inițiată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum si raportul 

de specialitate nr. 531 din 14.01.2015 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe 

Locale; 

Văzând avizul favorabil nr. 4 din 28.01.2015 al comisiei pentru buget – finanţe, 

avizul favorabil nr. 9 din 28.01.2015 al comisiei juridice, precum şi avizul de 

legalitate nr. 1600 din 28.01.2015 al Secretarului Municipiului Roman; 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001R;  

 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 administraţiei publice 

locale nr. 215/2001R; 

 - art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

-  art. 253, alin.9, art. 279, alin. 2, din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- pct. 60^1si 185 alin 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Având în vedere Hotărârile Guvernului nr. 1309/27.12.2012 şi privind 

nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 

acestora, precum şi amenzile aplicabile  în anul fiscal 2015; 

 Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2015 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o 

parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte; 

 
Consiliul Local al Municipiului Roman adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 169 din 19.12.2014 privind 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2015, după cum urmează: 
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- la art. 1, după litera c) se introduce litera c
1
) ce va avea următorul conţinut: 

„c1) cota prevăzută la art. 253, alin. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 5%.” 
 

- la art. 1, litera e) se modifică şi va avea următorul conţinut: 

„e) cota prevăzută la art. 279, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 1%.” 
 

- în anexa nr. 1, după punctul 7. Impozitul pe spectacole se introduc punctele 

7
1
.1 şi 7

1
.2

 
având următorul conţinut: 

 

„7
1
.1 Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează 

în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.  

7
1
.2 Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă 

hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru fiecare 

zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul 

cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate.” 

 

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,              Contrasemnează, 

          Consilier,                     Secretarul Municipiului Roman, 

             Vasile MOCANU                                             Gheorghe CARNARIU 
 

 

 


