
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____ 

 

Privind aprobarea instituirii taxei speciale pentru emiterea certificatului de 

atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi de trei ani, executate fără 

autorizație de construire 

 
Potrivit 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 temeiul prevederilor art. 37 alin. 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 484 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 

privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale HG nr. 

1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 41.044 din 22.12.2021, prin care Viceprimarul 

municipiului – d-nul Marius Ioan IRIMIA propune aprobarea instituirii taxei speciale pentru emiterea 

certificatului de atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi de trei ani, executate fără autorizație de 

construire; 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b) și alin. 4 lit. c), ale art. 139 alin. 3 lit. c) şi ale 

art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulteriare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 – Se aprobă instituirea unei taxe speciale pentru emiterea certificatului de atestare a 

edificării construcțiilor mai vechi de trei ani, executate fără autorizație de construire. 

Art.2 – Se aprobă Regulamentul privind instituirea taxei speciale pentru emiterea certificatului de 

atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi de trei ani, executate fără autorizație de construire, 

conform anexei la prezenta. 

Art.3 – Se completează art. 23 din Anexa la HCL nr. 173 din 29.04.2009 pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxelor speciale la nivelul municipiului Piatra Neamț, cu pct. 

IV care va avea următorul conținut: 

”IV. Taxă pentru emiterea certificatului de atestare a edificării pentru construcțiile mai vechi 

de trei ani, executate fără autorizație de construire.”  

 

 



 

 

Art.4 – Primarul municipiului Piatra Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

 

 

 
INIȚIATOR, 

Viceprimar, 

Marius Ioan Irimia 

 

 

 

                                                                                                                                Avizat, 

                                                                                                          Secretarul General al Municipiului, 

                                                                                                                           Dragoș Ștefan  

NR. ___2___ 

DIN 06.01.2022 
                                                             Tehnoredactat:  
                                                           Carmen Munteanu 

 

 
 

 

Proiectul de hotărâre se transmite către: 

- Direcția Urbanism și Cadastru în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate cu termen de 

depunere a acestuia la data de __________ 

- Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2 în vederea emiterii avizelor, cu termen la data de ______________ 

 

                  Primar,                                                     Secretarul General al Municipiului, 

        Andrei Carabelea                                                                Dragoș Ștefan 

 

 


