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REFERAT DE APROBARE 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor și 

condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza 
municipiului Piatra Neamț  

 

Având în vedere: 

 - prevederile din Titlul IX "Impozite şi taxele locale", art. 489 alin (4) - (8) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  

-prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-prevederile din Titlul IX- pct. 167- 168 din Hotărârea nr.1/2016 a Guvernului României, privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care permit 

Consiliului Local majorarea cu până la 500% a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în 

intravilan;  

-obligațiile persoanelor fizice și juridice stabilite prin art. 9 și art.10 din Ordonanța nr. 21/2002 privind 

gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;  

-art.1 din Legea nr.153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, 

cu completările și modificările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții și ale Ordinului MLPTL nr.839 din 17.10.2009 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea de Consiliu Local nr.228/31.08.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind normele de 

gospodărire, întreținere, curățenie și estetică în municipiul Piatra Neamț 

Luând în considerare faptul că în municipiul Piatra Neamț există clădiri într-o stare avansată de 

degradare, iar unele terenuri situate în intravilan, sunt neîngrijite şi/sau au depozitate diverse deşeuri.  

Pentru eliminarea factorilor poluatori ce afectează sănătatea şi creează disconfort sunt necesare măsuri 

care să conducă la determinarea proprietarilor clădirilor de a efectua lucrări de reabilitare a acestora. Pe lângă 

aspectul estetic plăcut, aceste lucrări au şi scopul de a proteja întreaga clădire de acţiunea factorilor externi 

precum şi de a realiza un ansamblu arhitectural şi peisagistic modern care să confere integrarea clădirilor în 

peisajul oferit de vecinătăţile existente, obiectivele principale ale acestui proiect de hotărîre constând în 

gestionarea eficientă a patrimoniului construit, punerea în siguranță a domeniului public, cresterea 

atractivității turistice și investiționale, ridicarea conștiinței civice a cetățenilor care dețin proprietăți în zona 

turistică a municipiului, în zone construite protejate clasificate LMI sau alte zone de interes ale municipiului. 

Clădirile și terenurile neîngrijite identificate conform acestui Regulament vor face obiectul unor 

hotărâri individuale de majorare a impozitului. 

 

 Pentru aceste considerente, inițiez conform art.136 din OG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor și condițiilor de majorare a 

impozitului pe clădirile și terenurile neîngirjite de pe raza municipiului Piatra Neamț, cu enexele aferente. 
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