
 

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  

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. __ din 07.02.2020 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 252/31.10.2019 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

       

Examinând referatul de aprobare nr. 2612 din 04.02.2020 înaintat de către 

Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul 

de specialitate nr. 2737 din 05.02.2020  al Direcţiei Administrare Pieţe; 
Văzând avizul de legalitate nr. ___ din __.02.2020 al Secretarului general 

al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 07.02.2020 al Comisiei de 
buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. __ din 07.02.2020 al Comisiei 
juridice; 

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (2) din Legea 273/2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. (b) şi  alin. 4, lit. (c), art. 139, 
alin. 3, art. 140 şi art. 196, alin. 1, lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrative; 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

         Art. 1. Se modifică punctul 10.19, lit. „d” din Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 
252/31.10.2019, care va avea următorul conţinut: 

„Chioşcuri şi spaţii pentru comercializare aranjamente florale, flori 
naturale, ghivece de flori  - 10 Euro/mp/lună.” 

 

Art. 2. Direcţia Administrare Pieţe Roman va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Secretarul General al municipiului Roman va comunica prezenta 
hotărâre, potrivit legii,  autorităţilor şi persoanelor interesate.  
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ 
              Consilier,                                 Secretarul general al municipiului Roman, 
  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ                            Gheorghe CARNARIU 
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 252 din 
31.10.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 
Prin H.C.L. nr. 252/2019 au fost aprobate impozitele și taxele 

locale pe anul 2020. Luând în considerare nevoia de adaptare continuă 

la situaţiile apărute pe parcursul aplicării prevederilor acestei hotărâri 

(s-a reamenajat Sectorul pentru comercializarea florilor de către 

persoane juridice în Piața Centrală), se propune completarea şi 

modificarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 252/31.10.2019 cu stabilirea 
chiriei pentru spaţiile reamenajate. 

Având în vedere că Direcţia Administrare Pieţe încasează 

venituri proprii în baza taxelor aprobate de Consiliul Local,consider 
necesară şi oportună  consultarea, dezbaterea şi aprobarea  proiectului 
de hotărâre. 

 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi 

transmis către Direcția Administrare Pieţe în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
 

Iniţiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.252 din 31.10.2019  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 
 

Văzând referatul de aprobare nr. 2612 din 04.02.2020 și proiectul de 
hotărâre înaintate de Primarul Municipiului Roman prin care se propune 
aprobarea modificării H.C.L. nr. 252 din 31.10.2019 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor local am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de 

legalitate și oportunitate. 
 

      Din punct de vedere al oportunităţii:  
 

Prin H.C.L. nr. 252/2019 au fost aprobate impozitele și taxele locale pe 

anul 2020. Luând în considerare nevoia de adaptare continuă la situaţiile apărute 

pe parcursul aplicării prevederilor acestei hotărâri (s-a reamenajat Sectorul 
pentru comercializarea florilor de către persoane juridice în Piața Centrală), se 

propune completarea şi modificarea anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 252/31.10.2019 cu 
stabilirea chiriei pentru spaţiile reamenajate. 

Cum Direcţia Administrare Pieţe încasează venituri proprii în baza taxelor 

aprobate de Consiliul Local, se impune o completare a impozitelor şi taxelor 

locale încasate de către Direcţia Administrare Pieţe.  
 

Din punct de vedere al legalităţii: 
 

Potrivit art. 129, alin. 2, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, „Consiliul Local are atribuţii privind dezvoltarea economico-
socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului”, iar potrivit alin. 4, lit. 
„c” al aceluiași articol, „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), lit. b), 
consiliul local stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii” 
            

În consecinţă, având în vedere cele de mai sus, apreciez că proiectul de hotărâre 

îndeplineşte condiţiile pentru a fi aprobat. 
 

Direcţia Administrare Pieţe 
Doinița MAFTEI 


