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Proiect de Hotarare 

Privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023  

Consiliul local al orasului Roznov, judetul Neamt; 

Intrunit in sedinta ordinara din data de ………., 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; 

Tinand cont de H.C.L.nr.27 din 28.04.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 

anul 2023 si de H.C.L.nr.47 din 28.06.2022 privind aprobarea modificarii H.C.L.nr.27/28.04.2022 privind 

indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023; 

Luand in considerare prevederile art.9, pct.3 din Carta Europeana a Autonomiei Locale adoptata la 

Strasbourg la 15.10.1985 si ratificata prin L.199/1997; 

Vazand prevederile L.nr.273/2006 privind finantele publice locale, prevederile Titlul IX-Impozite si 

taxe locale din L.nr.227/2015 privind Codul fiscal, prevederile L.nr.207/2015 privind Codul de procedura 

fiscala; 

Analizand Referatul de Aprobare nr.10.590/19.08.2022 emis de primarul orasului Roznov, judetul 

Neamt, domnul Vasile Paval, 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.10.591/19.08.2022 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…………………, 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” si art.139, alin.(3), lit.”c” 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. Se aproba impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloace de 

transport, cu exceptia impozitului pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau 

mai mare de 12 tone, precum si in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren 

rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, 

impozitul pe spectacole, sanctiuni, bonificatia, pentru anul 2023, prevazute de Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.2. Primarul orasului Roznov, judetul Neamt, prin Compartimentul de specialitate Financiar-

Contabil, 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 publicarea pe site-ul www.primariaroznov.ro 

                          Initiator,                                                     Avizat pentru legalitate 

                           Primar                                             Secretar General al orasului Roznov, 

                      Vasile PAVAL                                                 Alina Diana STOIAN 

                        ____________                                                  ____________                       
   Adoptată în şedinţa din data de ............                                                               
    Cu un număr de  __  voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie 
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