ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 338 /2018
privind aprobarea cuantumului de majorare în anul 2019, a impozitului pe clădirea
neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25 din municipiul Orăştie

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.340/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.18441/13.12.2018, raportul DirecŃiei arhitect-şef nr.18442/13.12.2018 şi raportul de
avizare al comisiei pentru urbanism;
- HCL nr.167/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016;
În temeiul prevederilor Titlului IX “Impozite şi taxe locale”, art.489, alin.(5) – (8) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ale art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele
publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
În baza dispoziŃiilor art.36, alin.4, lit.c, precum şi ale art.45, alin.(2), lit.c din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : În anul 2019 impozitul pentru clădirea neîngrijită situată în str.Târgului, nr.25
din municipiul Orăştie, proprietatea SC Infocom Systems SRL Luna de Jos, judeŃul Cluj,
care are un punctaj de 61,17% se majorează cu 300 %.
Art.2 : Criteriile de încadrare a clădirii menŃionate la art.1 în categoria clădirilor
neîngrijite şi punctajul procentual aferent acesteia s-a stabilit potrivit Regulamentului
privind stabilirea condiŃiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile şi terenurile
neîngrijite de pe raza municipiului Orăştie, care a constituit anexa nr.9 la HCL nr.167/2015.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
− InstituŃiei Prefectului – JudeŃul Hunedoara;
− Primarului municipiului Orăştie;
− DirecŃiei Arhitect-şef;
− Serviciului Impozite şi taxe locale;
− SC Infocom Systems SRL Luna de Jos, judeŃul Cluj.
Orăştie, 20.12.2018

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 20 decembrie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (16 prezenŃi).

