
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL 

 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____ 

privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024 
 

 

În conformitate cu prevederile  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.491 alin.1
1
) din Legea nr.296/2020 privind modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, ale art.470 alin.5 și alin.6, ale 491 și art.493 

alin.7) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamţ; 

 Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.9765 din 07.03.2023, prin care Primarul  

municipiului – dl. Andrei Carabelea propune indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024; 

 În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), 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 

ulterioare; 
HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1 – Începând cu anul 2024, nivelul impozitelor și taxelor locale, care constau într-o 

anumită sumă de lei, cât și limitele amenzilor contravenționale, vor fi indexate cu rata inflației de   

13,8%, conform anexei la prezenta, în vederea recuperării decalajului generat de rata inflației 

înregistrată în anul 2022, comunicată de către Institutul Național de Statistică;  

 Art.2 – Direcția Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț va asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 

 

 
INIȚIATOR, 

Primar, 

Andrei Carabelea 

NR. __50____ 

DIN _07.03.2023 
Tehnoredactat: Nicoleta Poețelea 

 

 

Avizat, 

Secretarul General al Municipiului,  

Oana Roxana Catzaiti  

Proiectul de hotărâre se transmite către: 
- Direcția Taxe și Impozite în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate cu termen de 

depunere a acestuia la data de __________; 
- Comisiile de specialitate nr.1 și nr.5 în vederea emiterii avizelor, cu termen la data de __________; 
 
                  Primar,                                                          Secretarul General al Municipiului, 

         Andrei Carabelea                                                                Oana Roxana Catzaiti  
 


