
Având în vedere:

a. Expunerea de motive;
b. Raportul de specialitate
c. Avizul comisiilor ___/_____
d. 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 privind a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care

au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987**)

In temeiul art.45 ali.2 lit.c din Legea 215/2001 privind administratia locala, republicata

Consiliul local al orasului Murfatlar

HOTARESTE:

Art. 1. – Se aproba scutirea/reducerea cu ….% la plata impozitului pe cladirea de
domiciliu si a impozitului pe terenul intravilan aferent cladirii de domiciliu pentru persoanele
prevazute in Legea nr.341/2004 privind a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-
au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987**).

Art. 2. - Se aproba reducerea cu .....% a impozitului pentru un mijloc de transport
hycomat sau hidramat aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute in Legea
nr.341/2004, la alegerea contribuabilului.

Art. 3. – Se adopta Regulamentul pentru stabilirea si conditiilor de acordare a scutirilor și
reducerilor la plata impozitelor pe cladiri , teren și mijloace de transport in cazul persoanelor
prevazute in Legea nr.341/2004 , regulament prezentat in Anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2023 până la data
de 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire anuală conform legislației în vigoare .

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul orasului
Murfatlar, prin aparatul de specialitate.

Art. 5. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orasului în
termenul prevăzut de lege, Primarului orasului și Prefectului județului Constanta și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de
internet www.primariamurfatlar.ro
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind acordarea scutirii/reducerea cu ….% la plata impozitului pe cladiri ,
impozitului pe terenul intravilan si reducerea impozitului pe un mijloc de

transport hycomat sau hidramat cu ......% in cazul persoanelor prevazute in

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ,

 ………………….…………………………

Contrasemnează:

SECRETARUL … … … … … … … … . 2)


