
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr. 1, cap. IV, art. 263 alin (2) din 

Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 59 din 28.05.2010 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59 din 30.06.2010 pentru 

modificarea Legii nr. 571/2003  privind privind Codul fiscal
Analizând Expunerea de motive a Primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialiate al 

Serviciului Venituri – Impozite şi Taxe înregistrate sub nr. 32613 din 30.11.2010.
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c”, art. 45 alin (2) lit. „c” din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1, cap. IV, art. 263 alin (2) din Hotărârea Consiliului Local 
Tîrgu Neamţ nr. 59 din 28.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, 
conform Anexei la prezenta .

Art. 2. Serviciul Venituri – impozite şi taxe din cadrul Primăriei va lua toate măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri persoanelor şi instituţiilor interesate.

Nr. 145
din 17.12.2010

Presedinte de sedinta,
Consilier: Dron Vasile

                         Contrasemneaza,
                                        Secretar,

  jr. Laura Elena Maftei



ANEXA

La H.C.L. nr. ______ din __________

Modificarea impozitului pe mijloacele de transport, 
conform Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59 din 30.06.2010 

pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

     Articolul 263, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: 
   (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în 
funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 
cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

CAPITOLUL IV:Impozitul pe mijloacele de transport
Art. 263 alin. (2)

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2010

începând cu 01.07.2010

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2011

- lei / 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta -

- lei / 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta -

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3 inclusiv

8 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18 19

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72 75

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144 150

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 302

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 25

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv

30 31

8. Tractoare înmatriculate 18 19


