
HOTĂRÂRE NR.14 

privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu  şi a 

impozitului pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea contribuabililor 

persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut 

pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul 2016   

 

 

 Consiliul Local al municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data 
de   28 iulie 2016; 

Examinând proiectul de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile 
folosite ca domiciliu şi a impozitului pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea 
contribuabililor persoane fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut 
pe ţară ori constau în exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul 2016, proiect din iniţiativa 
primarului; 

Luând în discuţie Expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub 
nr. 20103/18.07.2016 şi raportul întocmit de Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, înregistrat 
sub nr.13515/18.07.2016; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea; 

Având în vedere prevederile: 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Procedurilor de acordare a scutirilor/reducerilor acordate de Consiliul Local al 

Municipiului Tulcea în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin art. 1 lit. k) 
din H.C.L. nr. 204/17.12.2015. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct. 2, 
art.45 alin (1), (2) și (6), art.49 alin. (1) și (2) și art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
                                                 HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1.  Se aprobă scutirea de la plata impozitului pentru clădirile folosite ca domiciliu şi 

a impozitului pentru terenul aferent acestora aflate în proprietatea contribuabililor persoane fizice 
ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în 
exclusivitate din ajutor social, datorat pe anul 2016, prevăzute în anexa nr.1, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc Serviciul Impozite 
şi Taxe Locale şi Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială.      

ART.3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri, 
autorităţilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 19 consilieri locali 

prezenţi. 
 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                         CONSILIER, 
 
            Jr. BRUDIU Maria                                                      TEODORESCU Mircea  
 
 
 
 
 
 
 


