
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL  
AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

  
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 
  
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), (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. (III), 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) şi (3), 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 şi pct. 2901 din Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 178 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare 

ţinând seama de prevederile Hotararii Guvernului nr. 1309 din 27.12.2012, privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 898 din 28.12.2012 şi de prevederile Ordonanţei de 
Guvern nr. 1 din 09.01.2013, pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale în domeniul impozitelor şi 
taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 09.01.2013, 

analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotararea Consiliului Local al oraşului T îrgu Neamţ nr. 
33/30.04.2004, precum şi Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local al orasului T îrgu 
Neamţ nr. 27/30.05.2000, 

având în vedere Expunerea de motive a primarului oraşului T îrgu Neamţ si Raportul de specialitate al 
Direcţiei Venituri - Impozite şi taxe nr. 13385 din 22.10.2013. 

  
CONSILIUL LOCAL AL O RAŞULUI TÎRGU NEAMŢ ADO PTĂ PREZENTA HO TĂRÂRE 
  
Art. 1 
Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014, dupa cum urmează: 

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele 
locale pentru anii 2013 şi 2014, constituind Anexa nr. 1; 

b) cota prevazuta la art. 253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, se stabileste la 1 % (pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de 
persoanele juridice); 

c) cota prevazuta la art. 253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, este de : 
 10% - pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice, în cazul 

unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă; 
 30% - pentru calculul impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice, în cazul 

unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă; 
d) cota prevazuta la art. 253 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, este de 5 % din valoarea de inventar a clădirii (pentru clădirile cu 
destinaţie turistică ce  nu funcţionează în cursul unui an calendaristic); 

e) cota prevazuta la art. 270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, aferenta taxei pentru servicii de reclama si publicitate, se stabileste la 3 %;  



f) cota prevazuta la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru calculul taxei hoteliere, se stabileşte la 1% (se aplică la 
tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare numai pentru o noapte de cazare, pentru 
fiecare persoană care datorează această taxă, indiferent de perioada reală de cazare; prin 
perioada reală de cazare se înţelege perioada neîntreruptă în care o persoană fizică este cazată 
într-o unitate de cazare; perioada poate fi de una sau de mai multe zile). 

 
Art. 2 
Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art . 260 alin (2) si art  265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileste dupa cum urmează: 
a) in cazul impozitului pe cladiri - 10%; 
b) in cazul impozitului pe teren - 10%; 
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%. 

 
 

Art. 3 
(1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, faţă de nivelurile aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1309 din 27.12.2012, privind 
nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 898 din 28.12.2012, se stabileste 
dupa cum urmează: 

a) în cazul impozitului şi taxei pe clădiri (pentru contribuabilii persoane fizice), la 3,1 %; 
b) în cazul impozitului şi taxei pe teren, la 3 %; 
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport, la 3,4 %; 
d) în cazul taxelor pentru eliberarea: 
 d.1. certificatului de urbanism, la 16,6 %; 

d.2. autorizaţiei de construire (prevăzută la art. 267 alin. (7)), la 12,5 %; 
d.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 12,5 %; 
d.4. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %; 
d.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 15,3 %; 
d.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 20 %; 
d.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 11,11 %; 
d.8. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 20 %; 
d.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 20 %; 
d.10. de copii heliografice, la 18,75 %; 
d.11. certificatului de producător şi pentru viza trimestrială a acestuia, la 20 %; 
d.12.taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, la 0 % 

e) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate : 
e1.în cazul unui afişaj situat la locul derulării activităţii, la 9,30 %; 
e2.în cazul oricărui panou, afişaj sau structurăde afişaj pentru reclamă şi publicitate, la 17,40 % ; 

f) în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %; 
 
Art. 4 
Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul 

persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2014, se menţine delimitarea zonelor aprobată 
prin Hotararea Consiliului Local al oraşului T îrgu Neamţ nr. 62 din 29.05.2009. 

 
Art. 5 
Terenurile pentru care nu se datorează impozitul, potrivit  art . 257 lit . “ i” din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, terenurile care prin natura lor şi nu prin 
destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de 
acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie 
definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a 
consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului, sunt: - nu este cazul 

 
 

Art. 6 
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile Consiliului 

Local al orasului T irgu Neamt, prin care s-au instituit/stabilit  impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani 
anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in Anexa nr. 2. 

 

 



Art. 7 
Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al orasului T irgu Neamt, in 

temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in 
Anexa nr. 3. 

 
 

Art. 8 
Se aprobă procedura de calcul şi plată a taxelor prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 283 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit Anexei nr. 4. 
 
 

Art. 9 
Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art. 286 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit  Anexei nr. 5. 
 
 

Art. 10 
Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2013, mai mici de 40 lei inclusiv. 
 

Art. 11 
Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 

Art. 12 
Direcţia Venituri Impozite şi taxe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art. 13 
(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. 
 

Nr. 215 
din 29.11.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Marian Viorel 

 
                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
     Total consilieri locali     19 
     Prezenti                     
     Pentru                         
     Împotrivă                          
     Abtineri                         
 


