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Nr. 9570 DI din 31.10.2014  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMT 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL 

 

  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

pentru anul 2015 
 

 În Monitorul Oficial al României nr. 898 din 28.12.2012 a fost publicată HG nr. 1309 
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Conform prevederilor art. 
1 anexa la HG privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte 
taxe asimilabile acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, modifică și 
înlocuiește anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea 
571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004 cu modificările și completările 
ulterioare. 

În Monitorul Oficial al României nr. 938 din 30.12.2011 a fost publicată OUG nr. 125 
din 27.12.2011 prin care se aduc modificări art. 263, alin. (4) si (5) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal.     

În data de 02.09.2011 în Monitorul Oficial al României nr. 627 a fost publicată OG 30 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri financiar fiscale. 
 Conform Ordonanței Guvernului nr. 30 din 31.08.2011, pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, sunt aduse modificări ale art. 253 
privind calculul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice, art. 279 privind calculul 
taxei hoteliere, art. 286 privind scutiri și facilități stabilite de consiliile locale.  

Conform Ordonanței de Urgență nr. 59 din 30.06.2010, pentru modificarea Legii nr. 
571/2003, privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 442 din 
30.06.2010, sunt aduse modificări la art. 252, privind la majorarea impozitului datorat de 
persoanele fizice ce dețin mai multe clădiri si art. 263, privind impozitul pe mijloace de 
transport, menținându-și aplicabilitatea și pentru anul fiscal 2013 ca urmare a dispozițiilor 
art. VI, lit. a), din OG 30/2011, prin care se abrogă art. II din Legea 88/2011, privind 
aprobarea OUG 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003, privind Codul fiscal. 
 În Monitorul Oficial al României nr. 9 din data de 05.01.2012 a fost publicat Ordinul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2596/11.10.2011, al Ministerului 
Finanțelor Publice nr. 2867/30.11.2011 și al Ministerului Administrației și Internelor nr. 
299/27.12.2011 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de 
locuințe, al ministrului finanțelor publice si al viceprim-ministrului administrației și internelor 
nr. 163/540/23/2009, cu implicații în aplicarea prevederilor art. 286 alin (8) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 Conform art. 282 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și 
completată, se prevede: “pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul 
persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene si Consiliul General al municipiului 
București, după caz, pot adopta taxe speciale”. La art. 30 alin (2) din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale se prevede: “cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, 
iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 
efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea 
cheltuielilor de intreținere și funcționare ale acestor servicii”.  
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 În Monitorul Oficial al României nr. 772 din 15.11.2012 a fost publicată Legea nr. 
209 din 13.11.2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 30/2011 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru 
reglementarea unor măsuri financiar fiscale, prin care se aduc modificări la art. 263, alin. 2. 
  
 Având în vedere aceste prevederi legale, precum și: 

- prevederile art.45, alin. 2, lit. c din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată; 

- prevederile art.9, pct.3 din Carta Europeana a autonomiei locale adoptată la  
Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 36, alin 2, lit. b si alin 4, lit. c din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001 republicată; 

- prevederile art. 5, alin 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 253, alin 2 si 6, art. 255 alin 2, art. 258 alin 1, art. 260 alin 2, art. 265 
alin 2, art. 267 alin 1, 4, 7, 11, 12 si 13, art. 268 alin 1, 2, 3, 4 si 5, art. 270 alin 4, 
art. 271 alin 2, art. 275 alin 2, art. 278 alin 1, art. 279 alin 2, art. 282 alin 1, 2 si 3, 
art. 283, art. 286 alin 1, 2, 3, 4 si 6, art. 287, art. 288 alin 1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile pct. 4 – 8, pct. 9, alin. 1, 2, 3, 4 si 5, pct. 11 alin. 3, pct. 14 alin. 11 lit. b 
si c, pct. 22 alin. 2 lit. f, pct. 24 alin. 2, pct. 52 alin. 1 lit. f, pct. 54 alin. 1, 2 si 3, pct. 
72 alin. 3, pct. 77 alin. 4, pct.  91, pct. 128, pct. 131 alin. 1, pct. 132 alin. 1, pct. 134, 
pct. 137, pct. 141, pct. 142, pct. 143, pct. 146, pct. 155 alin. 1 lit. c, pct. 156 alin. 2, 
pct. 158 alin. 3 si 4, pct. 159, pct. 163, pct. 165 alin. 1, pct. 180 alin. 1, pct. 185, pct. 
188, pct. 192, pct. 205, pct. 220, pct. 2211, pct. 222, pct. 224 alin. 1 si 2, pct. 226 si 
pct. 2901 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aprobate prin HG 44 / 2004, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 1309 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 898 din 
28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și 
alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 
2013.  

- delimitarea zonelor municipiului aprobată prin HCL nr. 261 din 13.10.2005; 
- planul urbanistic general aprobat prin  Hotărâre a Consiliului Local; 
- regulamentul privind stabilirea și aplicarea taxelor speciale la nivelul municipiului 

Piatra Neamț; 
- necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2015 în 

scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de 
condițiile locale specifice zonei, pe de alta parte; 

- notele de fundamentare ale compartimentelor și serviciilor de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Piatra Neamț, 

propun impozitele și taxele locale aplicabile în anul fiscal 2015.  
 Impozitele și taxele locale, bonificația prevazută la art. 255 alin 2, art. 260 alin 2 și 
art. 265 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată, 
facilitățile comune precizate la art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
modificată și completată, se regăsesc în anexele 1- 3. 
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