ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

H O T Ă R Â R E A Nr. 95 / 2017
privind revocarea H.C.L. nr. 25/2017 - scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru
imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17,
proprietatea lui Toth Beatrice şi Toth Mihai Iuliu

Consiliul local al municipiului Carei judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară la data
de 30.05.2017.
Având în vedere adresa nr 5362/08.05.2017 a Instituţiei Prefectului Judeţul Satu Mare, prin
care constată încălcarea art.456 elin.3 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal potrivit căruia „
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului / taxei , stabilită conform alineatului (2), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele
justificative”, solicitând reanalizărea hotărârii în vederea revocării acesteia,
Referatul Serviciului Impozite şi Taxe locale Carei şi al Oficiului Juridic,
Referatele comisiilor de specialitate precum şi discuţiile purtate în cadrul şedinţei,
În conformitate cu prevederile art. 456 alin 2 şi 3 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal,
Procedura nr. VI, Anexa E la H.C.L. 139/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe
anul 2017,
În temeiul art.36 alin.4 lit.c şi art.45 alin.2 lit.c din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, actualizată

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se revocă Hotărârea nr. 25/2017 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Carei în
şedinţa ordinară din data de 29.03.2017 - privind scutirea de la plata impozitelor şi taxelor
locale pentru imobilul situat în Carei, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, proprietatea lui Toth
Beatrice şi Toth Mihai Iuliu
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică
Primarului municipiului Carei
Toth Beatrice şi Toth Mihai Iuliu
Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare
Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Serviciul de Impozite şi Taxe.
Carei, la 30.05.2017

Preşedinte de şedinţă
Racolţa Ioan-Sorin

Contrasemnează Secretar
cons. jr. Anca Demian

