
                       
   M U N I C I P I U L  R O M A N  

  Piaţa Roman-Vodă nr. 1     www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 
  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
Emitent: Direcția  Impozite si Taxe Locale 
 
Nr. 19946 din 14.03.2023  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

 pentru anul 2024 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
- Văzând referatul de aprobare nr. 19486/13.03.2023 și proiectul de hotărâre nr. 

19485/13.03.2023 înaintate de Primarul Municipiului Roman – dl. Leonard ACHIRILOAEI, 
prin care se propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2024; 

- Ținând cont de adresa nr. 306/14.03.2023 emisă de Direcția Administrare Piețe, 
adresa nr. 17943/06.03.2023 emisă de Serviciul Situații de Urgență, SSM, Protecție Civilă, 
adresa nr. 121641/07.03.2023 de la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;  

-   Având în vedere prevederile art. 491 alin. (1) ”În cazul oricărui impozit sau oricărei 
taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite 
sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile 
locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale 
ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice.”. Conform  art. 491 alin. (1^1) ”Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele 
prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de 
schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an”. 

 
Din punct de vedere al legalității sunt aplicabile următoarele dispoziții legale:  

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (3), art. 140 și art. 196 alin. (1) 
lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- TITLUL IX  Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- TITLUL IX  Impozite și taxe locale din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor  
metodologice de aplicare a Codului fiscal; 

- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 
octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;  

 
Se constată că sunt întrunite condiţiile de fond, formă, necesitate, oportunitate, precum şi 

cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

Faţă de cele arătate mai sus, în conformitate cu respectarea prevederilor legale, apreciem 
faptul ca proiectul de hotărâre este legal și oportun. 

 
Direcţia Impozite şi Taxe Locale, 

Ec. Lilieana MAFTEI 
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