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HOTARAREA 

Nr. 2 din 27.01.2020 

 

Privind aprobarea acordarii facilitatilor fiscale pentru persoane fizice 

 

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt; 

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2020, prin Dispozitie a primarului, conform prevederilor 

art.133, alin.(1) si art.134 alin.(1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si ale art.80 din 

L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

Interpretand prevederile art.456, alin.2, lit.”k” si art.464, alin.2, lit.”j” din L.227/2015 privind Codul 

fiscal; 

Analizand Referatul de Aprobare nr.416/13.01.2020 emis de primarul orasului Roznov, judetul 

Neamt, domnul Ionel Ciubotaru, intocmit conform prevederilor art. 136 alin. (3) si alin. (8) lit „a” si alin. (10) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. „c” din 

L.24/2000 republicata privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

Examinand Raportul de Specialitate nr.417/13.01.2020 emis de Compartimentul de resort din aparatul 

de specialitate al primarului orasului Roznov, judetul Neamt, conform prevederilor art. 136 alin. (8) lit “b” si 

alin.(10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In conformitate cu prevederile art.129, alin.2, lit.”b” si alin.(4) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ;  

Luand act de avizul favorabil (consultativ) al Comisiei de specialitate nr. 920/27.01.2020, conform 

prevederilor art.125, alin.(1) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;  

In temeiul dispozitiilor art. 196 alin. (1) lit “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt adopta urmatoarea: 

 

H O T A R A R E : 

 

Art.1. (1) Se aproba acordarea facilitatilor fiscale, in sensul scutirii la plata impozitului pe cladire si 

a impozitului pe teren, persoanelor fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe 

tara, ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social, unui numar de 125 de persoane, 

conform Anexei nr.1, parte integranta din prezenta hotarare. 

           (2) Consiliul local acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri, pentru o cladire 

proprietate personala sau coproprietate folosita ca domiciliu si a impozitului pe teren, pentru terenul 

aferent cladirii folosite ca domiciliu, pe baza de ancheta sociala. 

      Art.2. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul Financiar-Contabilitate va 

asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

      Art.3. Secretarul general al orasului Roznov, judetul Neamt, va asigura comunicarea prezentei 

hotarari autoritatilor si persoanelor interesate si publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro . 

 

                                                                                                       Contrasemneaza pentru legalitate 

                       Presedinte de sedinta,                                                     Secretar General, 

                             Ioan STROEA                                                       Alina Diana STOIAN 

 
           

         Adoptată în şedinţa din data de  27.01.2020                                                               
Cu un număr de  17  voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie 
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