ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ORAŞUL BORSEC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

Nr.3/2020R

Privind acordarea de reducere la impozitului pe clădiri
și teren unor persoane fizice

Consiliul local orășenesc Borsec
Având în vedere cererile depuse în termenul legal până la data de
31.12.2019, împreună cu actele justificative care atestă faptul că persoana fizică
are un venit lunar sub salariul minim pe economie și solicită acordarea de
reducere la impozitul pe clădiri şi teren pentru anul fiscal 2020, raportul Biroului
financiar contabil, compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului , înregistrată sub nr. 207/2019 prin care se arată faptul
că persoanele care au depus cerere și sunt îndreptățite de a beneficia de reducerea
solicitată, Referatul de aprobare nr.1/2020.
Luând
în
considerare
prevederile
,Titlului
IX,
cap.II,
art.456(2),lit.k), cap.III, art.464(2), lit.j) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
modificat și completat, Hotărârea Guvernului României nr.935/2019 privind
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data
de 01.01.2020 , anexa nr.3 din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec
nr.90/2019 , privind impozitele și taxele locale aplicabile în anul 2020.
Văzând avizul de aprobare al comisiei
buget - finanțe
administrarea domeniului public și privat al orașului din cadrul Consiliului local
Borsec
În temeiul dispozițiunilor art.133(4), art. 129(2),lit.d), art.129(7),
lit.b), art.139(1) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 privind Codul Administrativ
şi cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată 2013 cu modificări și completări.

HOTĂREŞTE

persoanelor
2020 .

Art.1. Acordarea de reducere la impozitul pe clădiri și teren
fizice din tabelul de mai jos, cu începere din data de 01 ianuarie

Nr.
Crt.

Numele şi
prenumele

ADRESA
Strada, Nr.

Nr.înreg.

Venitul
pers.fizice

Nr.
persoane

Reducere
acordată %

1
2
3
4

Kolbert Juliana
Bajko Zoltan
Bajko Viorica
Tofan Paraschiva

Ditraului 11
Topliței 44
Carpați 58
Gh.Doja Bl.B/14

1656/2019
1658/2019
1657/2019
1681/2019

1278 lei
3095 lei
857 lei
1081 lei

1
2
1
1

15%
15%
15%
15%

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri se încredințează compartimentul impozite și taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art.3 Prin grija secretarului general al unității administrativ
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la
sediul primăriei.
Art.4 Prin grija secretarului general unității administrativ
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:
Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea
legalității actului administrativ.
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului;
Borsec, la 07 ianuarie 2020

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

