
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 

 

PROIECT 

 
HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plată a impozitelor/taxelor pe clădiri şi teren 
 la persoane juridice 

 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere prevederile art. 456, alin. 2 litera c şi d şi alin. 3, art. 464, alin. 2 litera d şi e şi 
alin 3, din Legea 227/2015  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor 
metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare  
 Analizând Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ înregistrată sub nr. V20205 din 
14.12.2016 şi Raportul de specialiate al Direcţiei Venituri – impozite şi taxe înregistrată sub nr. V20206 
din 14.12.2016. 
 Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate. 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 – republicată. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1.  Se aprobă scutirea de la plată a taxelor pe clădiri şi teren datorate pentru anul 2017, 
conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Direcţia Venituri – Impozite şi taxe din cadrul Primăriei va lua toate măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
persoanelor şi instituţiilor interesate. 
 
 

Ini ţiator, 
 Primar 

     Vasilică Harpa 
 
 
 
 

        Avizat pentru legalitate,  
               Secretar oraş, 
       jr. Laura Elena Maftei 

 
 
 
 
 
 
PE/CG 
Ex.  
Ds. _____ 

 
 



 

Anexa 
 

La H.C.L. nr. _______ din _____________ 
 
 
 

Lista persoanelor scutite de la plata 
 taxelor pe clădiri şi terenuri pentru anul 2017 

 
 
 

Nr. 
crt 

 
Denumire 

 
Mod de soluţionare a cererii 

 

1. 

FUNDATIA DE DEZVOLTARE LOCAL Ă 
„SPERANŢA” 
C.I.F. 7970463, cu sediul în Tîrgu Neamţ, 
str. Ştefan cel Mare nr. 48 
 

Scutire pe anul 2017 pentru: 
- Taxa clădire şi taxa teren datorate pentru imobil 
compus din clădire în suprafaţă de 172,765 mp şi 
teren 731 mp situat la adresa str. Slt. Radu 
Teoharie, nr. 2, preluat în folosinţă conform 
Contract de comodat nr. 67/23.04.2003 

2. 
ASOCIATIA ''CASU ŢA CU MIRACOLE'' 
C.I.F. 35352980, cu sediul în Tîrgu Neamţ, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 10 

Scutire pe anul 2017 pentru: 
- Taxa clădire datorată pentru imobil în 
suprafaţă de 78,32 mp situat la adresa B-dul 22 
Decembrie, bl. M15, parter, închiriat conform 
Contract de închiriere nr. 140/22.06.2016 

 



PRIMARIA ORASULUI  TG.NEAMT                                                                                                                                                               
DIRECTIA –VENITURI- IMPOZITE SI TAXE                          
 Nr  V 20205/14.12.2016  
 
 
 
 

E X P U N E R E      DE      M O T I V E  
 

la 
Proiectul de hotarare 

privind 
Scutirea de  la plata  a impozitelor/taxelor pe cladiri si teren la persoane juridice 

 
 

 Avand in vedere : -  art.456  alin.2, lit. c  si d , din Lg.227/2015 privind  Codul fiscal 
– Scutiri -   conform careia:  

                 “Consiliile Locale  pot hotara  sa acorde scutirea sau reducerea  
impozitului /taxei pe cladiri  datorate  pentru  cladirile utilizate pentru  
furnizarea de  servicii sociale  de catre organizatii neguvernamentale  si 
intreprinderi  sociale  ca furnizori de  servicii sociale “ precum si : 

 

“cladirile utilizate  de organizatii nonprofit  folosite exclusiv pentru activitati 
fara scop lucrativ” 
                        

                              - art.464 alin.2 lit.d si e din Lg.227/2015 privind Codul  fiscal 
conform careia: 
                               ”  Consiliile Locale pot hotari  sa acorde  scutirea sau reducerea 
impozitului /taxei teren datorate pentru: terenurile utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale  si intreprinderi sociale ca 
furnizori de servicii sociale “,  
 
               -va supun spre aprobare Proiectul de hotarare privind scutirea  de la plata a 
impozitelor/taxelor pe cladiri si teren la persoane  juridice. 
 
 
 
 
 

INITIATOR 
JR. HARPA  VASILICA 

 
 
 



PRIMARIA ORASULUI  TG.NEAMT                                                APROB 
                                                                                                               PRIMAR 
DIRECTIA –VENITURI- IMPOZITE SI TAXE                         VASILICA  HARPA 
 Nr V20206/14.12.2016       
 
 
 
 

RAPORT      DE      SPECIALITATE 
 

la 
Proiectul de hotarare 

privind 
Scutirea de  la plata  a impozitelor/taxelor pe cladiri si teren la persoane juridice 

 
 

  In baza : A).  art.456  alin.2 lit. c si d , din Lg.227/2015 privind  Codul fiscal – 
Scutiri -   conform careia:  

                 “Consiliile Locale  pot hotara  sa acorde scutirea sau reducerea  
impozitului /taxei pe cladiri  datorate  pentru  cladirile utilizate pentru  
furnizarea de  servicii sociale  de catre organizatii neguvernamentale  si 
intreprinderi  sociale  ca furnizori de  servicii sociale “precum si : 

 

“cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitati 
fara scop lucrativ” 
                        

                 B). art.464 alin.2 pct.d si e din Lg.227/2015 privind Codul  fiscal conform 
careia: 
                              “   Consiliile Locale pot hotari  sa acorde  scutirea sau reducerea 
impozitului /taxei teren datorate pentru: terenurile utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale  si intreprinderi sociale ca 
furnizori de servicii sociale “, precum si :  
 
“terenurile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitati fara 
scop lucrativ” 
 
               -va supun spre aprobare Proiectul de hotarare privind scutirea  de la plata a 
impozitelor/taxelor pe cladiri si teren la persone  juridice. 
 
 
 
 
 

INTOCMIT 
 

Ec.Pupazan Elena. 
 



 


