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HOTĂRÂREA NR.109
din 24.11.2020
privind aprobarea scutirii impozitului pe clădiri și impozitului pe teren pentru CHIRA
TITUS
Consiliul local al Orașului Nădlac întrunit în şedinţa extraordinară din data de
24.11.2020;
Având în vedere :
- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare
înregistrat cu nr.6243/17.11.2020
- referatul de fundamentare înregistrat sub nr.39492/12.11.2020, Fabri Alena
consilier la Compartimentul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei orașului Nădlac, prin
care se propune aprobarea scutirii impozitului pe clădiri și impozitului pe teren pentru
CHIRA TITUS;
- prevederile art. 456, pct. 2, lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare
- cererea nr. 5625/14.10.2020 d-nului CHIRA TITUS, cu domiciliul în Nădlac,
str. Independenței, nr. 8/A, jud. Arad
- avizul favorabil al comisiei pentru activități economic-financiare, agricultură,
juridică și de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism,
protecție mediu și turism, administrația public locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție social, protecție copii, tineret și sport
În temeiul art.129(2), lit.b, (4), lit.c, art.139(1), (3) lit. c, (5) din Ordonanța
de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă scutirea impozitului pe clădire în sumă de 659 lei pentru
imobilul situat în Nădlac, str. Independenței, nr. 8/A.
Art. 2. Se aprobă scutirea de la impozitului pe teren în sumă de 374 lei pentru
imobilul situat în Nădlac, str. Independenței, nr. 8/A.
Art. 3. Scutirile prevăzute la art. 1 și art. 2 se acordă pentru anul 2020 cu
condiția achitării altor obligații de plată către bugetul local.
Art. 4. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului
Nădlac și se comunică către :
- Chira Titus
- Instituția Prefectului județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Compartimentul Juridic și Controlul Legalității Actelor
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