
                                                             
                 

                                                               Anexa nr.5 la H.C.L.  nr.   ______din ___________ 

 
 

LISTA ACTELOR NORMATIVE 
prin care s-au instituit impozitele si taxele locale, inclusiv H.C.L. ale comunei Vinatori Neamt 

pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 
 
 

Nr. crt. Actul normative sau H.C.L. 
Nr./data 

Continutul pe scurt al actului sau H.C.L. 

An  H.C.L Temei legal 
2010 HCL nr.6/17.03.2010 HCL 

46/21.12.2010 
 

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

 
2011 HCL 3/23.02.2011 Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal – cu modificările 

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

 
2012 HCL nr.36.12.2011 

HCL nr.4/29.02.2012 
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 assimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile înncepând cu anul fiscal 2010 
O.U.G nr.125/2011 prin care au fost modificate impozitele pe 
mijloacele de transport prevăzute la art.263 alin.(4) si (5) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul 2012 

2013 HCL nr.64/20.12.2013 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. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe assimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile înncepând cu anul fiscal 2013. 
 

2014 HCL nr.55/08.12.2014 
HCL nr.6/27.02.2015 

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

 
 
 

 
 
 

                                              
 
 
 
 



 
 

Anexa nr.6 la  H.C.L.  nr.   ______din ______________ 

 
LISTA CUPRINZAND 

Actele normative  inclusiv  H.C.L. Vinatori Neamt in temeiul carora s-au acordat facilitate fiscale pe 
o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

 
 

An H.C.L Temei legal 
2010 HCL nr.6/17.03.2010 HCL 

46/21.12.2010 
 

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 assimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile înncepând cu anul fiscal 2010 

2011 HCL 3/23.02.2011 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 assimilate 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 

2012 HCL nr.36/20.12.2011 
HCL nr.4/29.02.2012 

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 assimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile înncepând cu anul fiscal 2010 
 

2013 HCL nr.64/20.12.2013 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. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe assimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile înncepând cu anul fiscal 2013. 
 

2014 HCL nr.55/08.12.2014 
HCL nr.6/27.02.2015 

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

 


