
R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 40 din 28.02.2017 
 

privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 229/2016 privind  

impozitele şi taxele locale pentru anul 2017 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

Examinând expunerea de motive nr. 86666 din 22.02.2017 inițiată de 

D.I.T.L. Roman și avizată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul 

municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 86667 din 22.02.2017 

întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale; 

 Văzând avizul favorabil nr. 13 din 28.02.2017 al Comisiei pentru buget-

finanţe, avizul favorabil nr. 41 din 28.02.2017 al Comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. 3589 din 28.02.2017 al Secretarului Municipiului Roman; 

 Având în vedere prevederile art. 9 pct. 3 din Preambul la Legea nr. 

199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg pe 15 octombrie 1985; ale art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) 

lit. c) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; ale art. 5 

alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; ale art. VI din 

Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 494 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal; 

 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 aproba anularea punctului 8 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 

229/2016 prin care se stabilește tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2017; 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre; 

Art.3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului 

Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
 

    Preşedinte de şedinţă                   Contrasemnează 

              Consilier,      Secretarul Municipiului Roman,    

      George-Alexandru BĂLAN                             Gheorghe CARNARIU 


