ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
-Consiliul local –
HOTĂRÂRE
privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului local nr.101 din
12.12.2019 privind majoarea impozitului pe clădiri și pe teren începând cu anul
2020 pentru clădirea și terenul situate în sat Butoiu , strada Salcâmilor , nr.4
aparținând domnului Mihăiță Aurel
Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe, județ Ialomița întrunit în ședința ordinară din data
de 22 aprilie 2021
Având în vedere :
-Referatul de aprobare și motivare al primarului comunei Sfântu Gheorghe înregistrat la nr.1926 din
25.03.2021
Analizând :
-Notele de constatare ale comisiei de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite înregistrate la nr.
1879 din 24.03.2021, respectiv 1880 din 24.03.2021
-Referatul compartimentului impozite , taxe locale și alte venituri înregistrat la nr.1884 din 24.03.2021
Văzând :
-Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Sfântu Gheorghe înregistrat la nr.1928 din
25.03.2021
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei Sfântu Gheorghe înregistrat la nr.1929 din
25.03.2021
-Raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism înregistrat la nr.44 din
19.04.2021
Ținând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul privind stabilirea criteriilor de identificare a
clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul comunei Sfântu Gheorghe în vederea aplicării
prevederilor art.485 alin.5-8 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare , și punctul 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare , aprobat prin
Hotararea Consiliului local nr. 82 din 25.10.2018
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4),lit.c)coroborate cu art.196 alin.(1), lit.a) din
Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019 , cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART.1 – Începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor încetează aplicabilitatea
Hotărârii Consiliului local nr. 106 din 12.12.2019 privind majoarea impozitului pe clădiri și pe teren
începând cu anul 2020 pentru clădirea și terenul situate în sat Butoiu , strada Salcâmilor , nr.4
aparținând domnului Mihăiță Aurel , prin care a fost majorat impozitul pe clădire cu 300% , respectiv
cu 250% pentru teren începând cu anul 2020 , deoarece proprietarul imobilului a luat măsurile de
remediere prin efectuarea măsurilor de îngrijire şi întreţinere necesare .

ART.2 – Prezenta hotărâre se va afişa la avizierul instituţiei şi pe site-ul www.sfintugheorghe.ro
prin grija secretarului general al comunei .
ART.3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului ITL şi Instituţiei Prefectului judeţul
Ialomiţa prin grija secretarului general al comunei .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ifrim Nicolae

Nr.29
Adoptată la Sfântu Gheorghe
Azi 22.04.2021

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al comunei
Niţă Tamara -Ionela

