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 MUNICIPIUL BOTOŞANI                                             Anexa nr.5 

CONSILIUL LOCAL                                              la HCL nr.377 din 29.12.2014 

                                                                                    

 

LISTA 

actelor normative prin care au fost instituite impozite şi taxe locale, 

pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent 

 

 

1. Legea nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Hotărârea Guvernului României nr.44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

3. Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice locale; 

4. Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru; 

5. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru 

realizarea locuinţelor,  republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001; 

6. Ordonanţa Guvernului nr. 83/ 2004 pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal; 

7. Legea nr. 494/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2004 pentru modificarea şi 

completarea  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

8. Ordonanţa de urgenta nr. 123 /2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal; 

9. Legea nr. 96/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta nr. 123/2004 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;  

10. Legea  nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

11. Hotararea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului 

nr.44/2004; 

12. Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății si justiției, precum și unele măsuri 

adiacente; 

13. Ordonanţa de urgenţă nr.30/22.03.2006 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal; 

14. Legea nr.343/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal; 

15. Hotărârea Guvernului nr.1861/21.12.2006 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.44/2004; 

16. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.428/12.10.2007 privind instituirea taxei 

locale speciale de salubrizare pentru utilizatorii care au refuzat încheierea contractelor de 

colectare, transport şi eliminare finală a gunoiului menajer; 

17. Ordonanţa de urgenţă nr.106/04.10.2007 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal; 

18. Ordonanţa de urgenţă nr.155/19.12.2007 pentru modificarea alin.(4) şi (5) ale art.263 din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

19. Hotărârea Guvernului nr.1579/19.12.2007 pentru modificarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.44/2004; 

20. Ordonanţa de urgenţă nr.44 din 16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale; 
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21. Ordonanţa de urgenţă nr.51/21.04.2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă; 

22. Ordonanţa de urgenţă nr.75 din 11.06.2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor 

aspecte financiare în sistemul justiţiei; 

23. Ordonanţa de urgenţă nr.91/24.06.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal; 

24. Ordonanţa de urgenţă nr.18/04.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe; 

25. Ordonanţa de urgenţă nr.70 din 14.06.2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal; 

26. Legea nr.276 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.212/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru; 

27. Hotărârea Guvernului nr.956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 

cu anul fiscal 2010; 

28. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.430/25.11.2009 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010; 

29. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.112/31.05.2010 privind încadrarea pe 

zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul Municipiului Botoşani pentru stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011; 

30. Ordonanţa de urgenţă nr.59/30.06.2010 privind modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal;  

31. Hotărârea Guvernului nr.791/02.08.2010 pentru modificarea Normelor  de aplicare a Legii 

nr.571/2003, precum şi pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. III din Ordonanţa de urgenţă 

nr.58/2010; 

32. Legea nr.188/14.10.2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.155/2007 pentru 

modificarea alin.(4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

33. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.313/30.11.2010 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011; 

34. Ordonanţa de urgenţă nr.117/23.12.2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul 

fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

35. Hotărârea Guvernului nr.1347/23.12.2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe 

mijloacele de transport prevăzute la art.263 alin. (4) şi (5) din Legea nr.571/2003, aplicabile în 

anul fiscal 2011; 

36. Legea nr.88/06.06.2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2010 pentru 

modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

37. Legea nr.153/05.07.2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor; 

38. Legea nr.158/11.07.2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 

privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe; 

39. Ordonanţa Guvernului nr.30/31.08.2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

40. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.297/31.10.2011 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012; 

41. Ordonanţa de urgenţă nr.125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal; 

42. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.9/31.01.2012 stabilirea impozitului pe 

mijloacele de transport, pe anul 2012, pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone; 

43. Hotărârea Guvernului nr.670/04.07.2012 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.44/2004. 
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44. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.301/28.12.2012 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

45. Hotărârea Guvernului nr.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 

cu anul 2013; 

46. Ordonanţa Guvernului nr.1/09.01.2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în 

domeniul impozitelor şi taxelor locale; 

47. Ordonanţa Guvernului nr.8/23.01.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

48. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.6/29.01.2013 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

49. Legea nr.127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.121/2011 pentru 

modificarea unor acte normative; 

50. Ordonanţa de urgenţă nr.80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru; 

51. Legea nr.238/15.07.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2012 de modificare a 

Ordonanţei de urgenţă nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor; 

52. Legea nr.262/02.10.2013 pentru completarea art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal; 

53. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.370/20.12.2013 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014. 

 

 

 

          

          PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ, 

          CONSILIER, Nica Tereza                      SECRETAR, Ioan Apostu 

                 

 


