
Consiliul local orasenesc Seini  

 

H O T A R A R E A  NR.  15/ 2020 
 

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri, terenul aferent si taxa auto 

pentru unii contribuabili 

 

              Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

26.03.2020 ; 
 

Avand in vedere : 

-Solicitarile unor contribuabili de a fi scutiti de la plata impozitului pe cladiri, terenul 

aferent si taxa auto; 

- Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Seini ;  

- Avizul secretarului orasului; 

 In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;   

 In conformitate cu prevederile art.6,al.1,lit.h din Legea nr.448/2006 privind Protectia 

si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile 

ulterioare, art.2 din HG 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

procedura si competenta de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor 

venituri ale bugetelor locale cu modificarile ulterioare, Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

 In baza art. 129 al. 1,  al. 2 lit. b, al. 4 lit. a si art. 196 al.1, lit. a din OUG 57/2019 

privind Codul administrativ. 

 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1. Se aproba scutirea de la plata inpozitului pe cladiri, terenul aferent si taxa auto 

pentru contribuabilii cuprinsi in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.  Prezenta se comunica:  

- Institutiei Prefectului  Judetul Maramures; 

- Persoanelor interesate; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului; 

- Un exemplar se afiseaza. 

 

Seini la 26.03.2020 
 

     Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza 

  Crisan Artur                                                       Secretar general, Danci Gabriela  
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