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 ANEXA nr. 3 
 

La H.C.L. nr. _________ din ______________ 
 
 

LISTA 
cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ 
în temeiul cărora s-au acordat facilităţile fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului 

fiscal curent. 
 

An H.C.L. Temei legal 
2007 HCL nr. 126/20.12.2006 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 

ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură fiscală 
– cu modificările ulterioare 

2008 HCL nr. 53/31.05.2007 
HCL nr. 84/31.07.2007 
HCL nr. 2/03.01.2008 

Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură fiscală 
– cu modificările ulterioare 

2009 HCL nr. 52/26.06.2008 
HCL nr. 140/29.12.2008 

Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură fiscală 
– cu modificările ulterioare 

2010 HCL 139/13.11.2009 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură fiscală 
– cu modificările ulterioare 

2011 HCL 59/28.05.2010 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură fiscală 
– cu modificările ulterioare 
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ANEXA nr. 4 
 

La H.C.L. nr. _________ din ______________ 
 

PROCEDURA DE CALCUL ŞI PLATĂ A TAXELOR PREVĂZUTE LA  
ART. 283 DIN LEGEA NR. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL 

(CAPITOLUL X DIN ANEXA NR. 1) 
 

1. Taxa pentru parcarea pe drumurile publice de catre autovehiculele proprietatea persoanelor fizice sau 
juridice aflate in evidenta Serviciului Venituri-Impozite si taxe: 

a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru oricare dintre autovehicolele proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice aflate in evidenta Serviciului Venituri-Impozite si taxe, cu excepţia 
tractoarelor, remorcilor, motoretelor, motocicletelor, scuterelor, mopedelor şi a autovehicolelor 
autorizate să efectueze transport în regim de taxi; 

b. Termen de plată: 31.03.2012 
2. Taxa pentru depozitarea de materiale pe domeniul public 

a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare zi ce urmează a fi folosită pentru depozitarea de 
materiale pe domeniul public 

b. Termen de plată: anticipat obţinerii avizului pentru depozitarea de materiale pe domeniul 
public 

3. Taxa pentru utilizarea spatiului destinat oficierii de casatorii 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru utilizarea spatiului destinat oficierii de casatorii 
b. Termen de plată: anticipat, odată cu declararea căsătoriei 

4. Taxa xerox 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru efectuarea serviciului de fotocopiere a documentelor 
b. Termen de plată: în momentul efectuării serviciului de fotocopiere 

5. Taxa anuala pentru deţinerea sau utilizarea următoarelor tipuri de echipamente, utilaje şi mijloace de 
transport, care folosesc infrastructura publică locală şi pentru care, în baza HCL nr. 69 din 29.08.2003, 
s-a eliberat « Certificat de înregistrare » de către compartimentul de specialitate al Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ,: 
 autocositoare; 
 autoexcavator (excavator pe autoşasiu); 
 autogreder sau autogreper; 
 autostivuitor 
 buldozer pe pneuri; 
 compactor autopropulsat; 
 excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri, săpător 

şantier; 
 freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 
 freză rutieră; 
 încărcător cu o cupă pe pneuri (ifron); 
 instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
 macara cu greifer; 
 macara mobilă pe pneuri; 
 macara turn autopropulsată; 
 maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele: 

 lucrări de terasamente; 
 construcţia şi întreţinerea drumurilor; 
 decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri; 
 finisarea drumurilor; 
 forat; 
 turnarea asfaltului; 
 înlăturarea zăpezii; 

 şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne; 
 tractor pe pneuri; 
 troliu autopropulsat; 
 utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
 vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 
 vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
 vehicul pentru marcarea drumurilor; 
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 vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri. 
 vehicul special destinat serviciilor funerare 
 remorci neînmatriculate la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor 

Neamţ.
a. Mod de calcul: taxa se aplică numai pentru echipamente, utilaje şi mijloace de transport, care 

folosesc infrastructura publică locală şi pentru care s-a eliberat « Certificat de înregistrare » de 
către compartimentul de specialitate al Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, în baza HCL nr. 69 din 
29.08.2003, proprietatea persoanelor fizice sau juridice; 

b. Termen de plată: 31.03.2012 
6. Taxa pentru închiriere sală Casa Culturii “Ion Creangă” Târgu Neamţ 

a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru fiecare oră de închiriere a sălii; 
b. Termen de plată: anticipat solicitării închirierii 

7. Taxa pentru eliberare copii după documente aflate în arhiva Primăriei 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru eliberarea de copii după documentele aflate în arhiva 

Primăriei; 
b. Termen de plată: anticipat solicitării 

8. Taxa pentru eliberare copii “conform cu originalul” după documente aflate în arhiva Primăriei 
a. Mod de calcul: taxa se aplică pentru eliberarea de copii după documentele aflate în arhiva 

Primăriei şi care poartă ştampila “conform cu originalul”; 
b. Termen de plată: anticipat solicitării 

9. Taxa pentru închiriere Sala de Sport Polivalentă “Ştefan cel Mare”: 
a. Mod de calcul: taxa se aplică în lei/oră, pentru închirierea sălii în vederea desfăşurării de 

activităţi sportive: fotbal, handbal, volei sau baschet – 130 lei/oră, tenis – 45 lei/oră; 
b. Termen de plată: anticipat solicitării 
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 ANEXA nr. 5 
 

La H.C.L. nr. _________ din ______________ 
 

FACILITĂŢI FISCALE ŞI PROCEDURA DE ACORDARE  
LA CONTRIBUABILI – PERSOANE FIZICE 

 
Art. 286 – din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 Alin. 1 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a 
acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit. 
 Alin. 2 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a 
acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu a persoanei fizice care datorează acest 
impozit. 
 Alin. 3 – Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului 
pe teren sau o reducere a acestuia pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât 
salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social şi ajutor de şomaj. 
 
 Facilităţi fiscale pentru anul 2012: 
 

- scutire la impozitul pe clădiri şi a impozitului pe teren la adresa de domiciliu pentru titularii de 
rol (soţ – soţie) care realizează venituri lunare de până la 500 lei inclusiv, ori constau în 
exclusivitate din indemnizatie de şomaj sau ajutor social. 

- reducerea cu 50% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren la adresa de domiciliu 
pentru titularii de rol (soţ – soţie) care realizează venituri lunare cuprinse între 500 lei şi 
salariul minim brut pe ţară pentru anul 2012 stabilit prin hotărâre de guvern. 

 
PROCEDURĂ DE ACORDARE 
 
Persoanele fizice aflate în una din situaţiile prevăzute mai sus vor respecta următoarea procedură: 
- vor depune o cerere la registratură prin care solicită scutirea sau reducerea de impozite la care 

anexează şi următoarele acte: 
- copii după actele de identitate din care rezultă adresa de domiciliu 
- adeverinţe de salariu / cupoane de pensie / declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte 

veniturile lunare 
- certificat de atestare fiscală / adeverinţă de venit eliberate de Administraţia Finanţelor Publice 

din care să rezulte următoarele: 
o nu este asociat sau acţionar la o societate comercială; 
o nu obţine venituri din activităţi economice autorizate, închirieri sau altele asemenea 

- nu figurează cu mijloace de transport (autoturisme, microbuze, autoutilitare, autovehicule 
transport marfă, tractoare) în baza de date a Serviciului Venituri Impozite şi Taxe. 

- scutirea sau reducerea, după caz, se acordă începând cu luna depunerii cererii, proporţional cu 
perioada din an rămasă 

 
 
 
 
 

 
 


