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MUNICIPIUL BOTOŞANI                                                                       Anexa nr.6 

CONSILIUL LOCAL                                                                la HCL nr.377 din 29.12.2014                                                               

 

 

 

 

LISTA 

actelor normative în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale 

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.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

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

3. Ordonanţa Guvernului nr.92/24.12.2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

privind Codul fiscal; 

5. Legea nr. 494/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/ 2004 pentru modificarea 

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

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

fiscal; 

7. Hotărârea Guvernului României nr.1861/21.12.2006 pentru modificarea şi completarea 

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

8. 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; 

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

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010; 

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

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011; 

11. 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; 

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

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012; 

13. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Botoşani nr.301/28.12.2012 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

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

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

15. Legea nr.262/02.10.2013 pentru completarea art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal; 

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

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014. 
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