
 ANEXA nr. 2 
 

La H.C.L. nr. _________ din ______________ 
 

LISTA 
actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, 

inclusiv hotărârile Consiliului Local al oraşului Tg. Neamţ prin care 
s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani 

anteriori anului fiscal curent. 
 
An H.C.L. Temei legal 

2007 HCL nr. 126/20.12.2006 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal-cu modificările 
ulterioare 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
HG nr. 1514/25.10.2006 privind actualizarea impozitelor şi 
taxelor locale 

2008 HCL nr. 53/31.05.2007 
HCL nr. 84/31.07.2007 
HCL nr. 2/03.01.2008 

Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură 
fiscală – cu modificările ulterioare 

2009 HCL nr. 52/26.06.2008 
HCL nr. 140/29.12.2008 

Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură 
fiscală – cu modificările ulterioare 
HG nr. 1697/2008 privind aprobarea nivelurilor 
impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 
alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aplicabile în anul fiscal 2009 

2010 HCL 139/13.11.2009 
HCL 93/31.08.2010 

Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură 
fiscală – cu modificările ulterioare 
HG nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile înncepând cu anul 
fiscal 2010 

2011 HCL 59/28.05.2010 
HCL 145/17.12.2010 
HCL 2/06.01.2011 

Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 
ulterioare 
OG nr. 92/2003 – republicată privind codul de procedură 
fiscală – cu modificările ulterioare 
HG nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile înncepând cu anul 
fiscal 2010 
HG 1347/2010 pentru aprobarea nivelurilor impozitului pe 
mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin (4) şi (5) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în 
anul 2011 

 
 
 

 


