
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. 288 din 21.12.2017 

 
privind modificarea H.C.L. 234/31.10.2017 privind impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2018 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Examinând expunerea de motive nr. 87904 din 20.12.2017 inițiată de  

către domnul Lucian-Ovidiu Micu - Primarul municipiului Roman, precum si 

raportul de specialitate nr 87905 din 20.12.2017 întocmit de către Direcţia 

Impozite şi Taxe Locale; 

Văzând avizul favorabil nr. 152 din 21.12.2017 al comisiei pentru buget – 

finanţe, avizul favorabil nr. 291 din 21.12.2017 al comisiei juridice, precum şi 

avizul de legalitate nr. 22380 din 21.12.2017 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. 489, alin. (1) si (2), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare 
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Se aprobă stabilirea unei cote aditionale de 20% în vederea 

majorarii unor impozite si taxe locale pentru anul 2018. 
 

Art. 2. Se aproba modificarea anexelor nr. 1, 4 si 5 ale H.C.L. nr.  234 din 

31.10.2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

astfel: 
 

Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează: 
 

- Bonificatia acordata conform pct. 1a, alin. (1), pct. 1c, alin (1), pct. 2, 

alin. (1) și pct. 3, alin. (1) va fi de 5%; 



- Cota stabilita la pct. 1d - impozitul pe cladiri nerezidentiale datorat de 

persoanele juridice va fi de 1,56%; 

- Tabelul 2 și tabelul 3 de la pct. 2  - impozitul pe teren, precum si 

tabelul 1, tabelul 4 si tabelul 5 de la pct 3 - impozitul pe mijloacele de 

transport, vor avea continutul prevazut in anexa nr. 1 la prezenta 

hotarâre. 
 

Anexa nr. 4 se modifică după cum urmează: 
 

- Tabelul 1.3 - taxa inchiriere teren intravilan si tabelul 1.4 - taxa 

inchiriere teren arabil in extravilan vor avea continutul prevazut in 

anexa nr. 1 la prezenta hotarâre; 

- Numerele curente de la 9-26 din tabelul pct. 3 - tarife de autorizare si 

functionare vor avea continutul prevazut in anexa nr. 1 la prezenta 

hotarâre; 

- Taxa inregistrare vehicule care nu sunt supuse înmatricularii de la pct. 

8 va fi de 200 lei/an; 

-  Taxa speciala pentru protecţia civilă de la pct 9.2 va fi de 4 ron la 

persoane fizice detinatoare de locuinta si 40 ron pentru contribuabili 

persoane juridice. 

- Taxa de salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din 

municipiul Roman de la pct 9.3 va fi de 6 ron la persoane fizice 

detinatoare de locuinta si 60 ron pentru contribuabili persoane juridice. 
 

Anexa nr. 5 se modifică după cum urmează: 
 

- Taxa speciala pentru protecţia civilă de la pct 2.2 va fi de 4 ron la 

persoane fizice detinatoare de locuinta si 40 ron pentru contribuabili 

persoane juridice. 

- Taxa de salubrizare pentru intretinerea si curatenia zonelor publice din 

municipiul Roman de la pct 2.3 va fi de 6 ron la persoane fizice 

detinatoare de locuinta și 60 ron pentru contribuabili persoane juridice. 

 

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 234/31.10.2017 privind stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018, așa cum a fost modificată prin si 

H.C.L. nr. 247/28.11.2017 rămân neschimbate. 
 

Art. 4 Primarul Municipiului Roman prin aparatul de specialitate si 

serviciile publice de interes local va aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari. 
 

Art. 5 (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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