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Anexa nr. 7 
 

Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman în 
temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

 
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Ordonanța de Guvern nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
• Ordonanța de urgență nr. 69/2020  privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale; 
• O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare, pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene; 
• O.U.G. nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 
• O.U.G. nr. 19/2021 privind instituirea unor facilități fiscale;  
• O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, 

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 
• H.C.L. Roman nr. 228/17.11.2016 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 

2017 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice; 
• H.C.L. Roman nr. 235/31.10.2017 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 

2018 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice ; 
• H.C.L. Roman nr. 241/05.11.2018 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 

2019 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice; 
• H.C.L. Roman nr. 205/26.09.2019 privind instituirea facilităților fiscale de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, 
inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială 
a Municipiului Roman; 

• H.C.L. Roman nr. 253/31.10.2019 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 
2020 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice; 

• H.C.L. Roman nr. 126/26.06.2020 privind privind instituirea unor facilități fiscale și 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza 
administrativ teritorială a Municipiului Roman; 

• H.C.L. Roman nr. 148/30.07.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 126/26.06.2020 privind 
instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local de 
către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman; 

• H.C.L. Roman nr. 203/29.09.2020 privind acordarea unor facilități fiscale; 
• H.C.L. Roman nr. 232/26.11.2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea 

procedurii aferente unor obligații bugetare principale, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman; 

• H.C.L. nr. 245/17.12.2020 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2021 
pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice; 

• H.C.L. Roman nr. 31/28.01.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind instituirea 
unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului local de către 
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman; 

• H.C.L. Roman nr. 84/31.03.2021 privind acordarea unor facilități fiscale; 
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• H.C.L. Roman nr. 131/25.05.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 126/2020 privind 
instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data 31.03.2020, datorate bugetului local de 
către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman. 

• H.C.L. nr. 292/22.12.2021 privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2022 
pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice; 

• H.C.L. nr. 304/27.12.2022 privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri pentru 
locuinţa de domiciliu şi al impozitului/taxei pe terenul aferent acesteia unor contribuabili 
persoane fizice în anul 2023; 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


