ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Malu, strada Principala, nr.19 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si
teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe,sat Malu, str.
Principala, nr.19, aparținând doamnei Schwart Mirela .
Art.2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu anul
2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 3211 mp situat în localitatea Sfantu
Gheorghe,sat Malu, str. Principala, nr.19, aparținând doamnei Schwart Mirela.

Art. 3. Clădirea si terenul , situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu,
strada Principala, nr.19, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite si a
terenurilor neingrijite prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza
criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Malu, strada Principala, nr.50 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si
teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe,sat Malu, str.
Principala, nr.50, aparținând doamnei Mican Valerica.
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1545 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe,sat Malu, str. Principala, nr.50, aparținând doamnei Mican Valerica

Art. 3. Clădirea si terenul , situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu,
strada Principala, nr.50, se încadrează în categoria clădirilor si a terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Butoiu, strada Corcodusilor, nr.1 ca urmare a constatării stării tehnice de
clădire si teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe,sat Butoiu, str.
Corcodusilor, nr.1, aparținând domnului Naon Oprea .
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1000 mp situat în localitatea

Sfantu Gheorghe,sat Butoiu, str. Corcodusilor, nr.1, aparținând domnului Naon
Oprea .
Art. 3. Clădirea si terenul, situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
strada Corcodusilor, nr.1, se încadrează în categoria clădirilor si a terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Malu, strada Principala, nr.46 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire
si teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe,sat Malu, str.
Principala, nr.46, aparținând domnului Zmaranda Marius.

Art.2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu anul
2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1148 mp situat în localitatea Sfantu
Gheorghe,sat Malu, str. Principala, nr.46, aparținând domnului Zmaranda Marius.
Art. 3. Clădirea si terenul , situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu,
strada Principala, nr.46, se încadrează în categoria clădirilor si a terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Butoiu, strada Salciei, nr.34 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si
teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe,sat Butoiu,
str.Salciei, nr.34, aparținând domnului Muler Florian .
Art.2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu anul
2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1565 mp situate în localitatea Sfantu
Gheorghe,sat Butoiu, str.Salciei, nr.34, aparținând domnului Muler Florian .

Art.3. Clădirea si terenul, situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu,
str.Salciei, nr.34, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite, prin
constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Butoiu, strada Salcamilor, nr.4 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire
si teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe,sat Butoiu, str.
Salcamilor, nr.4, aparținând doamnei Mihaita Marian.
Art.2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu anul
2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 4078 mp situat în localitatea Sfantu
Gheorghe,sat Butoiu, str. Salcamilor, nr.4, aparținând doamnei Mihaita Marian.

Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Salcamilor, nr.4, se încadrează în categoria clădirilor si a terenurilor neîngrijite,
prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Malu, strada Musetelului, nr.13 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire
si teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe,sat Malu,
str.Musetelului, nr.13, aparținând doamnei Marin Mariana.

Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul in suprafata de 2156 mp situat în localitatea Sfantu
Gheorghe,sat Malu, str.Musetelului, nr.13, aparținând doamnei Marin Mariana.
Art.3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu,
str.Musetelului, nr.13, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite,
prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Butoiu, strada Stejarilor, nr.30 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire
si teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Stejarilor, nr.30, aparținând doamnei Jicu Cristina .

Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul in suprafata de 2000 mp situat în localitatea Sfantu
Gheorghe, sat Butoiu, str.Stejarilor, nr.30, aparținând doamnei Jicu Cristina
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Stejarilor, nr.30, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite, prin
constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Butoiu, strada Salcamilor, nr.13 ca urmare a constatării stării tehnice de
clădire si teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Salcamilor, nr.13, aparținand domnului Melian Neculai .
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1000 mp situat în localitatea

Sfantu Gheorghe, sat Butoiu, str.Salcamilor, nr.13, aparținand domnului Melian
Neculai .
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Salcamilor, nr.13, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite,
prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat.
Butoiu, strada Corcodusilor, nr.15 ca urmare a constatării stării tehnice de
clădire si teren neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Corcodusilor, nr.15, aparținand doamnei Nistor Petruta .

Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 2204 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Butoiu, str.Corcodusilor, nr.15, aparținand doamnei Nistor
Petruta .
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Corcodusilor, nr.15, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite,
prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe începând cu anul 2020, pentru
cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe , sat. Butoiu,
strada Brazilor, nr.21 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Brazilor, nr.21, aparținand doamnei Cosma Ecaterina .
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 2008 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Butoiu, str.Brazilor, nr.21, aparținand doamnei Cosma
Ecaterina
Art.3 . Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Butoiu,
str.Brazilor nr.21, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor neîngrijite, prin
constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe ,
strada Crinului, nr.14 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Crinului, nr.14, aparținand domnului Petrache Tache .
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1279 m.p situată în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Crinului, nr.14, aparținand domnului
Petrache Tache .
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Crinului, nr.14, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe ,
strada Crizantemei, nr.15 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si
teren intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Crizantemei, nr.15, aparținand domnului Iorgulescu Stefan .
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 5122 m.p situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Crizantemei, nr.19, aparținand domnului
Iorgulescu Stefan .
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Crizantemei, nr.15, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si gterenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe ,
strada Crinului, nr.18 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Crinului, nr.18, aparținand doamnei Stanciu Domnica .
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1822 m.p situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Crinului, nr.18, aparținand doamnei
Stanciu Domnica .
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Crinului, nr.18, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe ,
strada Garoafelor, nr.7 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
ingtravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Garoafelor, nr.7, aparținand domnului Nica Florin .
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 2371 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Garoafelor, nr.7, aparținand domnului
Nica Florin .
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Garoafelor, nr.7, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe, strada
Iasomiei, nr.10 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Iasomiei, nr.10, aparținand domnului Marcu Seban.
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1976 situat în localitatea Sfantu
Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Iasomiei, nr.10, aparținand domnului Marcu
Seban.
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Iasomiei, nr.10, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si pe teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe, strada
Trandafirului, nr.6 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Trandafirului, nr.6, aparținand doamnei Zamfirescu Chirita.
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 2227 m.p situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Trandafirului, nr.6, aparținand doamnei
Zamfirescu Chirita.
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Trandafirului, nr.6, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe, strada
Principala, nr.2 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Principala, nr.2, aparținand domnului Barbulescu Relu.
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 5388 mp situată în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Principala, nr.2, aparținand domnului
Barbulescu Relu.
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str. Principala, nr.2, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe clădiri si teren începând cu anul 2020,
pentru cladirea si terenul intravilan situate in comuna Sfantu Gheorghe, strada
Bisericii, nr.19 ca urmare a constatării stării tehnice de clădire si teren
intravilan neîngrijite
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu
anul 2020, pentru clădirea situată în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str.Bisericii, nr.19, aparținand doamnei Balasa Dumitra.
Art. 2. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1880 mp situată în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str.Bisericii , nr.19, aparținand doamnei
Balasa Dumitra.
Art. 3. Clădirea si terenul situate în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu
Gheorghe, str. Bisericii, nr.19, se încadrează în categoria clădirilor si terenurilor
neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor
stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.4. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul
intravilan situat in comuna Sfantu Gheorghe, sat Malu ,strada Paltinului, FN ca
urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan neîngrijit
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 800 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Malu, str.Paltinului, FN, aparținand doamnei Mirea Flori Elena.
Art. 2. Terenul situat în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu, str.Paltinului,
FN, se încadrează în categoria terenurilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice
nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82
din 25.10.2018.
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul
intravilan situat in comuna Sfantu Gheorghe, sat Malu ,strada Garii ,nr.21 ca
urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan neîngrijit
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 1742 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Malu, str.Garii, nr.21, aparținand doamnei Stoica Lorica.
Art. 2. Terenul situat în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu, str.Garii, 21,
se încadrează în categoria terenurilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice

nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin HCL nr.82
din 25.10.2018.
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul
intravilan situat in comuna Sfantu Gheorghe, sat Malu ,strada Smochinului ,
nr.6 ca urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan neîngrijit
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 2036 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Malu, str. Smochinului, nr.6, aparținand domnului Dumitru Ion .
Art. 2. Terenul situat în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Malu,
str.Smochinului, 6, se încadrează în categoria terenurilor neîngrijite, prin

constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul
intravilan situat in comuna Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe ,strada
Trandafirului , nr.4 ca urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan
neîngrijit
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 2079 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str. Trandafirului, nr.4, aparținand domnului
Piscoci Mihail .

Art. 2. Terenul situat în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe,
str.Trandafirului, 4, se încadrează în categoria terenurilor neîngrijite, prin
constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind majorarea impozitului pe teren începând cu anul 2020, pentru terenul
intravilan situat in comuna Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe ,strada
Crizantemei , nr.19 ca urmare a constatării stării tehnice de teren intravilan
neîngrijit
Consiliul local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita, întrunit în ședință
ordinară din data de .............
Avand in vedere:
-referatul de aprobare nr. 5639 din 02.12.2019 al primarului privind aprobarea
proiectului de hotarare privind majorarea impozitelor pentru cladirile si terenurile
neingrijite;
Vazand :
- prevederile HCL nr.82 din 25.10.2018 privind stabilirea criteriilor de identificare a
cladirilor si terenurilor neingrijite situate in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe in
vederea aplicarii prevederilor art.489 alin.5-8 din Legea nr.227/2017 privind Codul
Fiscal ,cu modiifcarile si completarile ulterioare, si punctual 168 din H.G.nr.1/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,

-

Analizand :
Referatul compartimentului ITL inregistrat la nr.5640 din 02.12.2019 privind
majorarea impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite
Avizul de legalitate al secretarului comunei nr. 5641 din 02.12.2019
Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.........../........................

In conformitate cu:
- prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 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,
Potrivit dispozițiunilor art.129 alin.1, alin.2 lit. ”b”, alin.4, lit.c , 139 alin.3, lit.c,
alin.6 -10, și art. 196 alin.1 ,lit.b) din Legea nr.57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea cu 250 % a impozitului pe teren începând cu
anul 2020, pentru terenul intravilan in suprafata de 2337 mp situat în localitatea
Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe, str. Crizantemei, nr.19, aparținand doamnei
Chiritescu Elena .

Art. 2. Terenul situat în localitatea Sfantu Gheorghe, sat Sfantu Gheorghe,
str.Crizantemei, 19, se încadrează în categoria terenurilor neîngrijite, prin
constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de
regulamentul aprobat prin HCL nr.82 din 25.10.2018.
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre compartimentul
Impozite , taxe locale si alte venituri .

INITIATOR ,
Primar – Teculescu Petru - Madalin

