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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând Expunerea de Motive nr. 84562 din 24.11.2015 inițiată de către 

domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum şi Raportul 

de Specialitate nr. 84563 din 24.11.2015 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe 

Locale; 

 Văzând avizul favorabil nr. 73 din 26.11.2015 al comisiei pentru buget-finanţe, 

avizul favorabil nr. 204 din 26.11.2015 al comisiei juridice, precum şi avizul de 

legalitate nr. 20714 din 26.11.2015 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. 457, alin. 1 art. 458, alin. 1, art. 460, alin. 1 si 2, art. 465, art. 470,  art. 

474, art. 475, art. 477, art. 478, art. 481, alin. 2, art.484, art. 486, art. 489,  art.493, 

art. 494, art. 495, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal modificata de  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2015; 

 Luând în considerare adresa 14083/18.11.2015 transmisă de Instituţia 

Prefectului – Jud. Neamţ; 

 Analizând Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

al Municipiului Roman nr. 125 din 18.10.2010;  

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

pentru anul 2016 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o 

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

 
 

 



 

 

HOTĂRĂŞTE:  
 

Art.1. Se aprobă revocarea pct.9.1. „taxa de pășunat” din anexa nr.4 și a 

pct.2.1. „taxa de pășunat” din anexa 5 la Hotărârea nr.172/2015 prin care se stabilește 

taxa de pășunat, precum și a celorlalte dispoziții care fac referire la aceste prevederi. 

 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. 
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