
                                        ROMÂNIA 
                                                       JUDEŢUL NEAMŢ 
                                            MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

    CONSILIUL LOCAL 
 

 
     HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2016 
 

În temeiul prevederilor art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se 
înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona 
şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte 
importantă a treburilor publice”; 
           În conformitate cu prevederile art.455, art. 457 alin.1, art. 458 alin.1, art. 458 alin. 2, art. 
459 alin.1, art.460 alin.1, art. 460 alin. 10, art. 462 alin. 2, art. 463, art. 465 alin.1, alin. 2, alin. 7 și 
alin. 9, art. 467 alin. 2, art.468, art. 470 alin. 2, art. 472 alin.2, art. 474 , art. 475 alin. 1, alin.2, 
alin.3, alin. 4, art. 477 alin.1 si alin. 5, art. 478 alin.1 si alin. 2, art.480 alin.1 si alin.2, art. 481 
alin. 2 lit.a și lit. b, art. 484, art. 486 alin. 1-6, și art. 495 lit. f din Legea nr. 227/08.09.2015, privind 
Codul fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, ale art. 5 alin (2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  
Legea 117/30.06.1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, ale OUG 80/26.06.2013 privind 
taxele judiciare de timbru, ale art.9 pct.3 din Carta Europeana a autonomiei locale adoptată la  
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 
            Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ întrunit în ședință ordinară; 
          Având în vedere: 

- 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 

Neamt; 
- necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2016 în scopul 

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

- referatele compartimentelor și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului 
Piatra Neamț; 

            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 45.363 din 20.10.2015 prin care 
Viceprimarul desemnat –  dl. Dragoș Chitic propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2016; 
            Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 45.364 din 20.10.2015 prin care 
Direcţia Taxe şi Impozite susţine stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 4 lit. c), art. 45 alin. 2 lit. c) şi ale art. 115 alin. 1 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
          Art. 1 –  Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, bonificaţia, taxele speciale şi 
facilităţile comune prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform anexelor 1 – 2 la 
prezenta; 
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Nr.  
 
 



         
 
           Art. 2 – Se stabilește nivelul bonificației pentru anul 2016 în cuantum de 10% pentru plata cu 
anticipație a impozitului pe clădiri / pe teren / mijloace de transport, datorat pentru întregul an de 
către contribuabilii persoane fizice și persoane juridice, până la data de 31 martie 2016; 
           Art. 3 –  Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice 
prevăzute de art. 456 alin. 2 lit. k) și art. 464 alin. 2 lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
, potrivit anexei nr. 3 la prezenta. 
           Art. 4 – Direcţia Taxe şi Impozite va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 
           Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Neamț în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției Economice și Direcției Taxe și Impozite şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului Municipiului Piatra Neamţ – prin publicare atât în Monitorul Oficial al 
Primăriei municipiului Piatra Neamţ şi / sau în  presa locală, cât şi prin  afişare pe site-ul instituției 
www.primariapn.ro .  
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