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RAPORT DE SPECIALITATE 
la  

Proiectul de hotărâre  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 

 
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997, 
având în vedere prevederile: 
-  art. 36 alin. (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată; 
-  art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
-  art.454, art. 456 alin.(2), art.457 alin. (1), art.458, art.460, art.462 alin. (2), art.464 

alin. (2), art.465, art.467 alin. (2), art.469 alin. (2), art.470 alin. (3), art.472 alin. (2), art.474, 
art.475, art.476 alin. (2), art.477 alin. (5), art. 478, art.481 alin. (2), art. 484, art.486, art. 487, 
art.489, art.491 alin. (1),(2), art.495 lit. (f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- Hotărârii de Guvern nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

- art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, 
analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotararea Consiliului Local al oraşului Tîrgu 

Neamţ nr. 33/30.04.2004, precum şi Planul urbanistic general actualizat prin Hotararea Consiliului 
Local al orasului Tîrgu Neamţ nr. 270/18.12.2014, 

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 
2018 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile 
locale specifice zonei, pe de alta parte, 

vă supun spre dezbatere şi aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2018 
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