ROMÂNIA
JUDETUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

H O TĂ R ÂR E
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ
nr. 247/27.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2015
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 248, art. 253 alin. (2) şi (6), art. 255 alin. (2), art. 258 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 265
alin. (2), art. 267 alin. (1), (4), (7), (11), (12) şi (13), art. 268 alin. (1), (11), (2), (3), (4) şi (5), art. 270
alin. (4), art. 271 alin. (2), art. 275 alin. (2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin. (2), art. 282 alin. (1), (2) şi
(3), art. 283, art. 286, art. 287, art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- pct. 4-8, pct. 9 alin. (1), (2), (3), (4) şi (5), pct. 11 alin. (3), pct. 14 alin. (1) lit. “b” şi “c”, pct.
15, pct. 22, pct. 24 alin. (2), pct. 52 alin. (1) lit. “f”, pct. 54 alin. (1) - (2), pct. 72 alin. (3), pct. 77 alin.
(4), pct. 91, pct. 128, pct. 131 alin. (1), pct. 132 alin. (1), pct. 134, pct. 137, pct. 141, pct. 142, pct.
143, pct. 146, pct. 149, pct. 153 alin. (3), pct. 155 alin. (1) lit. “c”, pct. 156 alin. (2), pct. 158 alin. (3)
şi (4), pct. 159, pct. 1591, pct. 163, pct. 165 alin. (1), pct. 180 alin. (1), pct. 185, pct. 188, pct. 192, pct.
205, pct. 220, pct. 2211, pct. 222, pct. 224 alin. (1) şi (2), pct. 226 din Normele de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
având în vedere Expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ si Raportul de
specialitate al Direcţiei Venituri - Impozite şi taxe nr. 15741 din 04.12.2014.

CONS ILIUL LOCAL AL ORAŞ ULUI TÎRGU N EAMŢ ADOPTĂ PREZENTA
HOTĂRÂRE

Art. 1 – La Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 247/27.11.2014 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifica si se stabileste la 1 % (pentru calculul
impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice)

Art. 2
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ in vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţa publică prin grija secretarului oraşului Târgu Neamţ;
(2)Aducerea la cunostinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale şi prin publicarea în presa locală şi pe pagina de internet.
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din 05.12.2014
Pre[edinte de [edin]\,
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Contrasemneaz\,
Secretar oras,
jr. Laura Elena Maftei
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PROIECT
H O TĂ R ÂR E
privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ
nr. 247/27.11.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2015
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată,
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată;
- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 248, art. 253 alin. (2) şi (6), art. 255 alin. (2), art. 258 alin. (1), art. 260 alin. (2), art. 265
alin. (2), art. 267 alin. (1), (4), (7), (11), (12) şi (13), art. 268 alin. (1), (11), (2), (3), (4) şi (5), art. 270
alin. (4), art. 271 alin. (2), art. 275 alin. (2), art. 278 alin. (1), art. 279 alin. (2), art. 282 alin. (1), (2) şi
(3), art. 283, art. 286, art. 287, art. 288 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- pct. 4-8, pct. 9 alin. (1), (2), (3), (4) şi (5), pct. 11 alin. (3), pct. 14 alin. (1) lit. “b” şi “c”, pct.
15, pct. 22, pct. 24 alin. (2), pct. 52 alin. (1) lit. “f”, pct. 54 alin. (1) - (2), pct. 72 alin. (3), pct. 77 alin.
(4), pct. 91, pct. 128, pct. 131 alin. (1), pct. 132 alin. (1), pct. 134, pct. 137, pct. 141, pct. 142, pct.
143, pct. 146, pct. 149, pct. 153 alin. (3), pct. 155 alin. (1) lit. “c”, pct. 156 alin. (2), pct. 158 alin. (3)
şi (4), pct. 159, pct. 1591, pct. 163, pct. 165 alin. (1), pct. 180 alin. (1), pct. 185, pct. 188, pct. 192, pct.
205, pct. 220, pct. 2211, pct. 222, pct. 224 alin. (1) şi (2), pct. 226 din Normele de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi
completările ulterioare
având în vedere Expunerea de motive a primarului oraşului Tîrgu Neamţ si Raportul de
specialitate al Direcţiei Venituri - Impozite şi taxe nr. 15741 din 04.12.2014.

CONS ILIUL LOCAL AL ORAŞ ULUI TÎRGU N EAMŢ ADOPTĂ PREZENTA
HOTĂRÂRE

Art. 1 – La Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 247/27.11.2014 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
cota prevăzută la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifica si se stabileste la 1 % (pentru calculul
impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice)

Art. 2
(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ in vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţa publică prin grija secretarului oraşului Târgu Neamţ;
(2)Aducerea la cunostinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei
publice locale şi prin publicarea în presa locală şi pe pagina de internet.
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Primar,
Vasilica Harpa
Contrasemneaz\,
Secretar oras,
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