ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTARARE
Nr. 19 DIN 25.02.2016
privind aprobarea acordarii scutirii la plata impozitului pe cladiri si teren,
cazul persoanelor prevazute in Legea 341/2004

in

Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi , 25.02.2016;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si expunerea de motive prezentate de Primarul orasului
Murfatlar, Valentin Saghiu;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Mustafa Turchian ;
- Avizul comisiei nr. 1 si 3;
- Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;
Tinand cont de :
a. prevederile art.36 alin.2 lit.b si alin. 4 lit.c si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia locala, republicata.
b. Prevederile Legii nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov
din noiembrie 1987
In temeiul art.45 alin.2 lit.c din Legea 215/2001 privind administratia locala, republicata,
Consiliul local al orasului Murfatlar;
HOTARESTE:
Art.
1. – Se aproba
scutirea la plata impozitului pe teren si cladiri pentru
persoanele prevazute in Legea nr.341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov
din noiembrie 1987.
Art.
2. – Se aproba Regulamentul pentru stabilirea conditiilor de acordare a
scutirilor la plata impozitelor pe cladiri si teren, in cazul persoanelor prevazute in Legea
nr.341/2004 , prezentat in Anexa nr.1 , parte integranta la prezenta hotarare.
Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
orasului Murfatlar, prin aparatul de specialitate.
Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orasului în
termenul prevăzut de lege, Primarului orasului si Prefectului județului Constanta .
- Prezenta a fost adoptata cu …17…..…..voturi pentru, …-…....
abtineri, .....-..... voturi impotriva.
PRESEDINTE,
OITA DUMITRU

CONTRASEMNEAZA ,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

ANEXA 1 La H.C.L. 19/25.02.2016

REGULAMENT
pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de acordare a scutirilor la plata impozitelor si taxelor
locale in cazul persoanelor prevazute in Legea nr.341/2004
1. Persoanele care au calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie
1989- Luptator Ranit, Luptator Retinut, Luptator cu Rol Determinant si Luptator
Remarcat prin Fapte Deosebite si detin in proprietate cladiri si teren beneficiaza de
scutirea la plata impozitului/taxei pentru cladiri si teren.
Scutirea se acorda persoanelor prevazute la aliniatul 1 pentru locuinta situata la adresa de
domiciliu si terenul aferent locuintei de domiciliu.
Scutirea se aplica integral pentru bunurile proprii si pentru cele detinute in comun de soti.
2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren , trebuie
indeplinite urmatoarele conditii:
a) cladirea si terenul sa fie proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la pct.1;
b) cladirea sa fie utilizata numai ca locuinta;
c) cladirea sa fie domiciliul persoanelor prevazute la pct.1
d) in cladire sau parte din cladire sa nu se desfasoare activitati economice, sa nu obtina
venituri din inchiriere.
3. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren se acorda pe baza de cerere
depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
a) Act de identitate sot/sotie (copie);
b) Certificat de casatorie (copie);
c) Certificat de revolutionar conform Legii nr.341/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare(copie);
d) Declaratie pe propria raspundere a proprietarului cladirii , ca in cladire nu se
desfasoara activitati economice, nu se obtin venituri din inchirieri.
4. Scutirea de plata impozitului/taxei pe cladiri si teren se aplica cu data de 01 ianuarie a
anului urmator celui in care persoana a depus documentele mentionate mai sus. Pentru
a beneficia de scutire pentru anul 2016, contribuabilii trebuie sa depuna cerere insotita
de documentele justificative pana la data de 31.03.2016.
5. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren se acorda numai in cazul in care
contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite restante la bugetul local.

