
R O M A N I A 
JUDETUL  NEAMT 

                      CONSILIUL  LOCAL AL ORAŞULUI  TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea major\rii impozitului pe cladirile /terenurile  neîngrijite de pe raza 
orasului Tîrgu Neamt şi a Regulamentului privind stabilirea condiţiilor de majorare a 

impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite 
 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI   TÎRGU  NEAMT 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului Orasului Tg.Neamt, înregistrată la 

nr.V3382/19.02.2016 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Venituri Impozite şi Taxe Locale inregistrat la 
nr.V3383/19.02.2016 

-  prevederile Titlului IX - „Impozite şi taxe locale", art.489, alin.(4) - (8) din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale art.27 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele 
Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.52/2003 
privind transparenţă decizională în administraţia publică, republicată. 
-  în conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.„b", alin.(4), lit.„c" şi ale art.45 
alin.(2), lit.„c" din Legea nr.215/2001, republicată, a Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1. Se aprobă majorarea impozitului pe clădiri, pentru clădirile neîngrijite, 
astfel: 

- cu 300%, pentru punctajul procentual între 6,1% şi 25,0%; 
- cu 500%, pentru punctajul procentual mai mare de 25,1%; 

punctaj stabilit conform criteriilor de încadrare prevăzute în anexa 1 la Regulamentul privind 
stabilirea condiţiilor de majorare  a impozitului  pe   clădirile şi terenurile neîngrijite de pe 
raza orasului Tg.Neamt. 

Art.2. Se aprobă majorarea impozitului pe teren, pentru terenurile neîngrijite situate 
în intravilan, astfel: 

- cu 300%, pentru punctajul procentual egal cu 50%; 
- cu 500%, pentru punctajul procentual egal cu 100 %; 

punctaj stabilit conform criteriilor de încadrare prevăzute în Anexa 2 la Regulamentul privind 
stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe  clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza 
orasului Tg.Neamt. 

 



Art.3. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se 
majorează, începând cu al treilea an în care va fi stabilită cota, în conformitate cu condiţiilor 
de verificare, respectiv a metodologiei precizate în Regulamentul privind stabilirea condiţiilor 
de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza orasului Tg.Neamt 

Art.4. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului 
pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza orasului Tg.Neamt, conform Anexei la prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa art.1, art.2 şi art.3 se vor stabili 
prin hotărâre a Consiliului Local, conform elementelor de indentificare potrivit nomenclaturii 
stradale/respectiv elementelor de identificare în cazul terenurilor agricole şi va avea caracter 
individual. 

Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 
Art.7 . Secr et arul orasului T g.Nea mt  va as igura p ublicit at ea s i 

comunic area  p rez ent ei hot arari p ersoanelor s i ins t it ut iilor int eresat e p rin 
Comp art iment ul Adminis t raţie Loc ală.  
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