ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.97/2020
privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri,
pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de
creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de
24.04.2020;
Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, Füleki
Zoltán- Ladislau în calitate de inițiator, cu nr. 4824/03.03.2020;
Raportul de specialitate nr. 4826/03.03.2020, întocmit de Serviciul Impozite, Taxe şi alte
Venituri, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc, prin care se
propune adoptarea hotărârii privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri, pentru
proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor, elaborat pe baza:
- cererii nr. 2325/04.02.2020 depusă de Mihályfavi Zoltán CNP 1731207191334 și
Mihályfalvi Attila Lászlo, CNP 1770730191341, în calitate de proprietari, pentru acordarea scutirii
impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în municipiul Miercurea Ciuc str. Petőfi Sándor nr. 8, în
condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor;
- referatului nr. 6164/2020 întocmit de comisia de specialitate pentru soluționarea cererilor
depuse cu privire la acordarea scutirii care a avizat în mod favorabil cererea de scutire, conform
procedurii de acordare a scutirii.
Pe baza rapoartelor comisiilor:
- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură, administrarea
..domeniului public şi privat;
- de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
..înconjurător;
- pentru servicii publice, comerţ şi relaţii cu cetăţenii;
- pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
.drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
- pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură şi oraşe înfrăţite;
- pentru sănătate, protecţia socială, tineret, sport, agrement, turism şi culte;
Având în vedere prevederile:
- art. 456, intitulat „Scutiri”, alineat (2), lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- TITLUL IX - Impozite și taxe locale, capitolul II intitulat ”Impozitul şi taxa pe clădiri” din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 474, intitulat „Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de
construire şi a altor avize și autorizații” din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare;
- HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Consiliului Local nr. 343/2019, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale în municipiul Miercurea-Ciuc pentru anul 2020;
În temeiul art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. a) și lit. c) și art. 196 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 (1) Aprobarea acordării de scutire de la plata impozitului pe clădiri pe anul 2020,
pentru următorii contribuabili care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prevederile art. 456, intitulat
„Scutiri”, alineat (2), lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal în cazul clădirilor la care au
fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii
arhitectural-ambientale a clădirilor, precum și cele cuprinse în procedura de acordare a scutirilor din
HCL nr. 343/2020, anexa nr.21, punctul 6:
- Mihályfavi Zoltán CNP 1731207191334 și Mihályfalvi Attila Lászlo, CNP
1770730191341, pentru imobilul situat în municipiul Miercurea Ciuc str. Petőfi Sándor nr. 8, județul
Harghita și este în sumă de 15.722 lei.
(2) Durata acordării scutirii este de 1 an, începând cu 01.01.2020.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului
Füleki Zoltán Ladislau prin Direcţia Economică - Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri și
Serviciul de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate;
b) Viceprimarului municipiului Füleki Zoltán Ladislau;
c) Serviciului Impozite, Taxe şi alte Venituri;
d) Serviciului Serviciul de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;
e) Altor compartimente interesate precum și contribuabililor care beneficiează de scutire;
f) Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri se va face, prin:
- afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale;
- prin intermediul paginii de Internet a Primăriei municipiului Miercurea-Ciuc;
- mass-media
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