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H O T Ă R Â R E A  Nr.31/ 2020 
Privind abrogarea unei  hotărâri 

 
 

 

                         Consiliul local orășenesc Borsec. 
                         Având în vedere raportul biroului financiar economic, 

compartimentul de impozite taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
înregistrată sub nr. 43/2020 ,întocmit pe baza raportului   comisiei de inventariere în 

urma revizuirii măsurilor luate , raportul compartimentului de urbanism și 
amenajarea teritoriului înregistrat sub nr.44/2020 , prin care se arată motivele de 

abrogare,  îndeplinirea măsurilor trasate, și propunerea de abrogare a unei  hotărâri 
adoptate în acest sens, Referatul de aprobare înregistrată sub nr.49/2020 . 
 

                                Luând în considerare prevederile  Legii nr. 24/2000, republicată 
privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare. 
 

       Luând în considerare avizul de aprobare  al comisiei pentru 

administrația publică locală, juridică, socială din cadrul Consiliului local orășenesc 
Borsec. 

                               În temeiul dispozițiunilor  art.133(1),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), 

lit.c),   art.139(3), lit.a) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională  în administrație publică 
 
 

H O T Ă R E Ş T E  
 

                  Art.1.  Abrogarea   unei hotărâri  adoptate de Consiliul local 

orășenesc Borsec în ședința ordinară  din data de 11 decembrie 2018   cu privire la 

supra impozitarea proprietăților care cad sub incidența prevederilor Cap. X, art.489(8) 
din Legea nr.272/2015 privind Codul Fiscal după cum urmează: 
 

Se abrogă: 

 

1. Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.129/2018, privind aplicarea 

prevederilor  Cap.X, art.489(5) din Codul Fiscal   asupra proprietății  Vila nr.58 

situat în orașul Borsec, str. Stadionului   nr.3,  proprietar fiind  S.C. Farmimpex 
SRL 

 
 

                         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 

încredințează biroului economic, compartimentul de impozite 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 orașului Borsec, județul Harghita 

 

                      Art.4. Prin grija secretarului general al unității administrativ 
teritoriale Borsec, prezenta hotărâre se Înaintează: 
 

                               -  Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 

legalității actului administrativ. 

                              -   Biroul  financiar economic, compartimentul  taxe şi impozite 
                              -    S.C. Farmimpex SRL 

 

               
 

 

                      Borsec la 23  martie 2020 

      

               

                   PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


