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 H O T Ă R Â R E A  Nr.29/2020 
       Privind acordarea de scutire de la plata taxei de emitere a autorizației de 

construire 

 
 

 

   Consiliul local orășenesc  Borsec 
   Având în vedere cererile depuse împreună cu actele doveditoare 

prin care se solicită aprobarea scutirii de la plata taxei de emitere a autorizației de 

construire , Raportul serviciului de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, prin care se arată posibilitatea precum și 
criteriile de scutire de la plata taxei de emitere a autorizației de construire 
înregistrată sub nr.39/2020, Referatul de aprobare înregistrată sub nr.49/2020. 
           Luând în considerare prevederile art.7,(1), lit.f) din Legea 

nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor şi unele măsuri pentru 

realizarea locuințelor, republicată, modificată și completată, art.unic., pct.10 din 
Legea nr.193/28.10.2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991.  
 
   Luând în considerare avizul de aprobare  al comisiei  pentru 

urbanism și amenajarea teritoriului și buget finanțe din cadrul Consiliului local 

orășenesc Borsec. 
 

                    În temeiul dispozițiunilor art.133(1), art.129(2), lit.d) 129(7), lit.k), 

art.139(3),lit.e) , Cap.VIII, art.196, lit.a), art.197 din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ și cu respectarea Legii nr.52/2003 privind 

transparenta decizională  în administrație publică, republicată 2013 cu modificări și 
completări.  
 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 
   Art.1.   Acordarea de scutire de la plata taxei de emitere a 

autorizației de construire în vederea  construirii  unei locuințe unifamiliale pentru 

D-ra Bayka Etelka   domiciliată în orașul Borsec, str.Nouă nr.24,  județul Harghita, 

cerere înregistrată sub nr.251/13.02.2020. 
 
                           Art.2.   Acordarea de scutire de la plata taxei de emitere a 

autorizației de construire în vederea  construirii  unei locuințe unifamiliale pentru 

Zsuzsics Jozsef , domiciliat în orașul Borsec, str. Topliței Bl.M, nr.92, ap.4,  județul 
Harghita,  cerere înregistrată sub nr. 161/04.02.2020.   

  

   Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează primarul localității în colaborare cu  serviciului de urbanism și 



amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 

                           Art.4. Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
  

                            Art5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al Unității 
Administrativ Teritoriale Borsec se va înainta: 

                                     Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 

verificării legalității actului. 
                                     Compartimentului de resort din  cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

    Persoanelor interesate, nominalizate la art.1 și 2 
 

 
  Borsec, la  23  martie  2020 
 

 
                PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
                        Bayka Gyula  
  
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


