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                                            REFERAT  DE  APROBARE 
 
 
  privind proiectul de Hotărâre de Consiliu Local pentru aprobarea  
  Actualizării Zonării fiscale a Municipiului Piatra Neamț  
 
                                                                                  
 Prin prezentul REFERAT DE APROBARE, în calitate de Primar al Municipiului Piatra 

Neamț, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de Hotărâre pentru Actualizarea Zonării 
fiscale a Municipiului Piatra Neamț . 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.74 din 06.03.2019 a fost aprobată 
documentația de urbanism ,,Actualizarea Planului Urbanistic General și a 
Regulamentului Local de Urbanism” documentație prin care au fost modificate 
limitele intravilanului prin introducerea în intravilan a unor terenuri din extravilan, în 
raport cu nevoile de dezvoltare ale localității, limita propusă fiind stabilită în funcţie de 
elemente ale cadrului natural, căi majore de comunicaţii, amenajări hidrotehnice, precum 
şi de alte categorii de lucrări cu caracter tehnic. 

În urma aprobării actualizării PUG și RLU aferent au fost reorganizate unitățile 
teritoriale de referință și subzonele funcționale ale Municipiul Piatra Neamț și se impune 
reorganizarea Zonării fiscale a Municipiului Piatra Neamț. Delimitarea zonelor fiscale ale 
municipiului se definesc în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele 
edilitare, trama stradală precum şi de alte elemente specifice unităţi administrativ-
teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor 
agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar și altor evidenţe agricole sau 
cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 
 Direcția de Urbanism și Cadastru propune actualizare zonelor de impozitare fiscală 
conform Anexelor nr. 1 și nr.2. 

Ca urmare a celor mai sus menţionate, având în vedere prevederile art.453, litera i) din 
Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 - cu modificările și completările ulterioare, 
competențele Consiliului Local prevăzute de art. 36, alin. 5, lit. c), din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001- modificată și completată, consider că Proiectul de Hotărâre  Actualizarea 
Zonării fiscale a Municipiului Piatra Neamț poate fi supus aprobării Consiliului 
Local. 
 Vă rog să dispuneți. 
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