
                                                                                                                                                                                            
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
   privind  aprobarea  acordarii scutirilor la impozitul pe clădire și teren pentru persoanele prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, respectiv aprobarea  criteriilor și 
procedurile de acordare a facilităţilor fiscale pentru persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 
alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale. 
       Având în vedere referatul  nr.  22037 din  13.12.2016 privind acordarea  scutirilor  pt  persoanele
prevăzute la art 3 alin (1) lit b) și art 4 alin (1) din Legea nr 341/2004, cu modificările și completările
ulterioare.

Ținând seama  de  proiectul  de  hotărâre  nr.  11227/16.12.2016  înaintat  de  primar  și  avizat  de
comisia pentru activități economico – financiare la ședinta din data de 20.12.2016.

Luând în considerare prevederile art. 3  alin (1) lit b) și art 4 alin (1) din Legea nr 341/2004, cu 
modificările și completările ulterioare,  Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile la zi , OG 
nr. 92/ 2003 priivnd Codul de procedura fiscala  cat si art. 36, alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi  art. 45   din 
Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu Legea 286/2006.

   H O T Ă R Ă Ș T E

 Art.1.Se aprobă  acordarea scutirilor la impozitul pe clădire și teren pentru persoanele prevăzute
la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

 Art.2. Se aproba  criteriile și procedurile de acordare a facilităţilor  fiscale pentru persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul de urbanism și  Biroul
impozite și taxe locale  din cadrul Primăriei Orașului Huedin. 

Nr. 132/20.12.2016 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 14
Consilieri absenti:   1
Votat pentru: 14

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar,
Giurgiu Marinela                        Cozea Dan
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