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HOTARAREA

Nr.59 din 27.11.2015
Privind aprobarea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
Consiliul Local al Orasului Roznov, Judetul Neamt;
Intrunit in sedinta ordinara din 27.11.2015 la convocarea primarului, conform prevederilor art.39, alin.1 si
alin.3 din L.215/2001 republicata privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din L.24/2000 republicata
privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
Luand in considerare prevederile art.9, pct.3 din Carta Europeana a Autonomiei Locale adoptata la
Strassbourg la 15.10.1985 si ratificata prin L.199/1997;
Analizand prevederile art.455, art.457, alin.1, art.458, alin.1 si alin.2, art.459, alin.1, art.460, alin.1 si
alin.10, art.462, alin.2, art.463, art.465, alin.1, alin.2, alin.7 si alin.9, art.467, alin.2, art.468, art.470, alin.2,
art.472, alin.2, art.474, art.475, alin.1-4, art.477, alin.1 si alin.5, art.478, alin.1 si alin.2, art.480, alin.1 si alin.2,
art.481, alin.2, lit.”a” si lit.”b”, art.484, art.486, alin.1-6 si art.495, lit.”f” din L.227/2015 privind Codul Fiscal,
prevederile L.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, prevederile L.273/2006 privind finantele publice
locale, prevederile L.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre si prevederile O.U.G.80/2013 privind taxele
judiciare de timbru;
Analizand Nomenclatorul Stradal si Planul Urbanistic General al orasului Roznov;
Examinand Raportul de Specialitate nr.10843/25.11.2015 prin care Compartimentul de specialitate
Financiar-Contabilitate sustine aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, conform prevederilor
art.6, alin.3 din L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;
In conformitatate cu prevederile art.36, alin.2,lit.”b” si alin.4, lit.”c” din L.215/2001 republicata privind
Administratia Publica Locala;
Vazand Avizul favorabil al Comisiei de Specialitate nr.10912/26.11.2015 conform prevederilor art.54,
alin.4 din L.215/2001 republicata privind Administratia Publica Locala;
In temeiul dispozitiilor art.45, alin.2, lit.”c” si ale art. 115, alin.1, lit.”b” din L.215/2001 republicata
privind Administratia Publica Locala Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea:
HOTARARE
Art.1 Se aproba stabilirea, pentru anul 2016, a impozitelor si taxelor locale, a taxelor speciale, a
bonificatiei si a facilitatilor fiscale, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2016, dupa cum urmeaza:
a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele
locale, precum si taxele speciale, potrivit anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare;
Art.2 Bonificatia prevazuta la art.462, alin.1 din L.227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste dupa cum
urmeaza:
a) in cazul impozitului pe cladiri – contribuabili persoane fizice si juridice,la 10%;
b) in cazul impozitului pe teren – contribuabili persoane fizice si juridice, la 10%;
c) in cazul impozitului pe mijlocul de transport – contribuabili persoane fizice si juridice, la 10%;
Art.3 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile
Consiliului Local al orasului Roznov, judetul 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, parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.4 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile
Consiliului Local al orasului Roznov, judetul Neamt prin care s-au acordat facilitati fiscale, pe o perioada de 5
ani, anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr.3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 Se aproba procedura de calcul si de anulare a restantelor aflate in sold la data de 31.decembrie.2015,
mai mici de 40 lei, prevazute la art.266, alin.5 si alin.6 din L.207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Art.6 Se aproba procedura de calcul si de plata a taxelor prevazute la art.486, alin.1, alin.2, alin.4 si alin.5
din L.227/2015 privind Codul fiscal potrivit anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute de
art.456, alin.2, lit.”k” din L.227/2015 privind Codul fiscal, potrivit anexei nr.5, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.8 Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire,
precum si a impozitului pe teren, in cazul persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2016, delimitarea zonelor in
cadrul localitatii se aproba prin aceasta Hotarare de Consiliu Local - anexa nr. 6.
Art.9 Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul de specialitate FinanciarContabilitate, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Art.10(1) Secretarul orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei hotarari
autoritatilor si persoanelor interesate si aducerea la cunostinta publica prin afisarea la sediul Primariei si prin orice
alte mijloace de popularizare, inclusiv pe pagina de internet si publicarea pe site-ul www.roznov.ro.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte prevederi contrare.

Presedinte de sedinta,
Viorel BURUIANA
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Adoptată în şedinţa din data de 27.11.2015
Cu un număr de 15 voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie
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