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H O T Ă R Â R E A  nr. 55 / 2019 

 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, terenul aferent și taxa auto pentru unii 

contribuabili 

 

 

 Consiliul local al orașului Seini întrunit în ședință ordinară la data de 23.10.2019 

 

 Având în vedere :  

- Solicitările  unor contribuabili de a fi scutiți de la plata impozitului pe clădiri, terenul aferent și 

taxa auto; 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orașului 

Seini ; 

- Proiectul de hotărâre ;  

- Avizul comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orașului Seini ; 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 

          În conformitate cu prevederile art.6, al 1, lit.h din Legea nr.448/2006 privind protecția și 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare, art.2 din 

HG 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de 

acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor și altor venituri ale bugetelor locale cu 

modificările și completările ulterioare, Legii 227/2015 – Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, Legii 227/2015 – Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. 

  În baza art. 129 al.1, al.2, lit.b, al.4, lit.a și art.196, al.1, lit.a din OUG.57/2019 privind Codul 

administrativ;    

  

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art. 1 - Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, terenul aferent și taxa auto pentru 

unii contribuabili cuprinși în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 2  – Prezenta se comunică: 

- Instituției prefectului Județul Maramureș; 

- Persoanelor interesate; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se publică pe Site. 

 

     Seini la 23.10.2019     

                                                                                                                                                                                                                    

           Președinte de ședință                                                             Contrasemnează, 

               Tamași Attila                                                                          Secretar, 

                                                                                                               Bud Ioan 

 
 


