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ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMT 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL 

 
  

 
 

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

pentru anul 2016 
 
 

 În Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10.09.2015 a fost publicată Legea nr. 
227/08.09.2015 privind Codul Fiscal.  
 Conform prevederilor art. 1, prin Legea 227/08.09.2015 se stabilește cadrul legal 
privind impozitele, taxele și alte obligații care se fac venituri la bugetul local. 
 Legea 227/2015 va intra în vigoare începând cu data de 01.01.2016, când se 
abroga toate reglementarile legale prin care se stabilesc taxe și impozite locale, respectiv 
Legea 571/2003 cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții 
contrare. 
 Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la Legea 227/2015. 
 

Pentru anul fiscal 2016, taxele și impozitele locale sunt prevăzute de LEGEA NR. 
227/08.09.2015 privind Codul Fiscal; 

 Având în vedere: 
- 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, 

- Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea 117/30.06.1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; 
- OUG 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru; 
- Legea 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
- 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 si ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederile art. 36, alin 2, lit. b si alin 4, lit. c din Legea administratiei publice locale 

nr. 215/2001 republicată; 
- prevederile art. 5, alin 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 
- 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; 
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- 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; 

- notele de fundamentare ale compartimentelor și serviciilor de specialitate din cadrul 
Primăriei municipiului Piatra Neamț,  
 
propun impozitele si taxele locale aplicabile în anul fiscal 2016.  

  
 Impozitele și taxele locale, bonificatia prevazută la art. 462 alin 2, art. 467 alin 2 si 
art. 472 alin 2 din Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal,  precum și scutirile  acordate 
în temeiul art. 456 alin.2, art. 464 alin.2, art.469 alin.2, art. 476 alin.2, art.485 alin.1, 
art.487 din Legea nr.227/08.09.2015, se regăsesc în anexele 1- 3. 
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