
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 188 din 31.08.2016 
 

privind plafonul obligațiilor fiscale restante, afișate  

trimestrial pe site-ul Primăriei Municipiului Roman 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 84195 din 29.08.2016  inițiată de către domnul 

Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate 

nr. 84196 din 29.08.2016 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale; 

Văzând avizul favorabil nr. 79 din 31.08.2016 al Comisiei pentru buget – finanţe, 

avizul favorabil nr. 181 din 31.08.2016 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate 

nr. 16444 din 31.08.2016 al Secretarului Municipiului Roman; 

 Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 

locale adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 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. 162 alin. (2) 

lit. b) din Legea 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă plafonul obligațiilor fiscale restante, afișate trimestrial 

pe site-ul Primăriei Municipiului Roman, care va avea următorul conținut: 

”Trimestrial, în vederea recuperării obligațiilor fiscale neachitate, va fi 

afișată pe site-ul Primăriei Municipiului Roman, lista debitorilor somați care 

înregistrează obligații fiscale restante astfel: 

- în cazul persoanelor fizice , pentru sume mai mari sau egale cu  1.000 lei, 

-  în cazul persoanelor juridice , pentru sume mai mari sau egale cu 5.000 lei”; 

Art. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa 

publică prin grija Secretarului Municipiului Roman; 

(2) Aducerea la cunoştinţa 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, 

  Leonard ACHIRILOAEI                                  Gheorghe CARNARIU 


