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       ROMANIA                                                                         Anexa nr. 4 la Hotararea nr. 269/2009_ 

  JUDETUL VRANCEA 

MUNICIPIUL  FOCSANI 

  CONSILIUL LOCAL 

   

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITELE  

SI TAXELE LOCALE, INCLUSIV HOTARARILE CONSILIUL LOCAL,  

PE  PERIOADA 2005 -2009 

 

 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACTULUI NORMATIV 

1 Legea nr.87/1994 privind combaterea evaziunii fiscale 

2 Legea nr.199/1997 privind ratificarea Cartei europene a autonomiei locale adoptata la 

Strasbourg la 15 oct 1985 

3 Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

4 Legii 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

5 OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala 

6 HGR nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

7 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare 

8 HCL nr.31/27.02.2007 privind aprobarea Regulamentului privind instituirea , stabilirea si 

utilizarea taxelor speciale in vederea asigurarii functionarii serviciilor publice locale 

9 Hotararea Guvernului nr.783/2004 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2005 

10 HCL nr. 136/266/21.12.2004 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2005 

11 Hotararea Guvernului nr.797/2005 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2006 

12 HCL nt.252/6.10.2005 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

13 Hotararea Guvernului nr.1.514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007 

14 HCL nr.354/2006 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007, cu modificarile 

si completarile uletrioare 

15 HCL nr.141/2007 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

16 HCL nr.63/220/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, cu 

modificarile si completarile ulterioare  

17 Hotararea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2010 
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