
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 

[i 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 
 

 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 ora[ului Tîrgu Neamţ [i Raportul de specialiate al 
Serviciului Venituri – Impozite [i Taxe înregistrate sub nr. 18325 din 20.07.2010. 
 Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate 
 În temeiul prevederilor  art. 36 alin. (2) lit. „b” [i alin. (4) lit. „c” ,art.45 alin.2 lit.c din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modific\rile [i complet\rile ulterioare. 
 

H O TĂRĂŞ TE : 
 
 Art. 1.  Se aprobă majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 
şi modificarea impozitului pe mijloacele de transport conform anexei la prezenta. 
 Art. 2.  Se modifică, în mod corespunzător, Anexa nr. 1, cap. IV, art. 263 alin (2) din Hotărârea 
Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 139 din 13.11.2009 privind stabilirea impozitelor [i taxelor locale 
pentru anul 2010. 

Art. 3.  Prevederile Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 59 din 30.06.2010, se aplică 
începând cu 1 iulie 2010. 

Art. 4.  Serviciul Venituri – impozite [i taxe din cadrul Primăriei va lua toate măsurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 5. Secretarul ora[ului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea [i comunicarea prezentei 
hotărâri persoanelor [i instituţiilor interesate. 
 
Nr. 93 
din 31.08.2010 

Pre[edinte de [edin]\, 
      Consilier: Burlacu Ion 

                         Contrasemneaz\,  
                                          Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA 
 

La H.C.L. nr. 93 din 31.08.2010 
 
 

Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri şi 
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 

 
 

A. Articolul 252 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal va avea urmatorul cuprins:  
    (1) Persoanele fizice care au in proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat 
după cum urmează:  
       a) cu 65% pentru prima clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;  
       b) cu 150% pentru a doua clădire in afara celei de la adresa de domiciliu;  
       c) cu 300% pentru a treia clădire si următoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.  
    (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin in proprietate clădiri dobândite prin succesiune 
legală. 
    (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat 
se determină în funcţie de ordinea în care proprietaţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce 
atestă calitatea de proprietar.  
    (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa depună o declaraţie specială la compartimentele de 
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale in raza cărora işi au domiciliul, cât si la cele în raza 
cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme 
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 
 
 

B. La 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) 

NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2010 

până la data de 
30.06.2010 

NIVELURILE PENTRU 
ANUL 2010 

începând cu 01.07.2010 

 
Nr. 
crt. 

 
 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

- 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 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 36 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 72 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 145 290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 

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

30 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 
 

C. Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate in urma aplicării prevederilor 
O.U.G. nr. 59/2010 este 31 decembrie 2010. 
 

D. Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma 
aplicării prevederilor O.U.G. nr. 59/2010, pentru diferenţele rezultate, beneficiază de bonificaţia de 10%, 
stabilită prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Neamţ nr. 139 din 13.11.2009 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2010. 
 
 


