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Privind cererile de acordare de facilitali fiscale de scutire si reducere 1a plala
impozitului pe clediri si terenuri, in Primdriei Cornunei Girov

AvAnd in vedere cererile formulate de cetre persoanele fizice inregistrate Ja

sediul Compartimentului de Impozite si Taxe Locale din cadrul Primiriei Comunei
Girov, precum si de Referalul de specialitate cu numdrul de inregistrare ... ... ... din
data de 16.12.2011 intocmit de cdtre Comparlimentul financiar-contabil, de Expunerea
de Motive a Primarului Comunei Girov si de Rapoa ele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local,

In conformitate cu prevederile afi. 286, art. 3 din Legea nr. 57112003 privind
Codul Fiscal cu modificdrile si complet6rile ulterioare, a Ordonantei nr.30/201I
privind reglementarea unor masuri financiar-fiscal si cu prevederile Anexei 3 la
H.C.L. nr..../2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 20i1 in
Cotnunei Girov.

in temeiul prevederilor art. 27 si art. 36 , alin. (2),lit. b) , alin. (4) lit. c) si al
prevederilor aft. 45 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata si actualizata, Consiliul Local al Comunei Girov.

HOTAR;.STE

Art. l.Se aproba cererile de scutire in procent de 100 7o a impozitului pe clEdiri
si a impozitului pe teren fomulate de persoanele fizice prevezute in Anexa nr. 2. la
prezenta hotdrAre.

Art. 2. Se aproba cererile de reducere cu 50 oZ a impozitului pe cl6diri si a
impozitului pe teren lomulate de persoanele fizice prevazute in Anexa nr. 3. la
prezenta hotdrare.

Art,3. Se aproba cererile de reducere cu 50 %o a penalitatilor de intarziere celor
care vor achita debitul integral pana la 31.01.2012.

Art. 4. Se aproba cererile de anulare a unor contracte de concesjune, care sunr
conform anexei nr.4.

Afi.5.Se aproba Regulamentul cadru de acordare a facilitalilor fiscale de oricetbl.
conform Anexei nr.l. la prezenta hotdrere.

Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot6r6ri se incredinleaza



Compaftimentul Financiar Contabil, din cadrul Primdriei Comunei Girov.
Art.T.Prezenta hotlrdre se comunica solicitanlilor de facilitali fiscale ,

Compartimentul Financiar Contabil, din cadrul Primlriei Comunei Girov si institutiei
Prelectului-

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Data.28.12.2011
Nr. 78

Contrasemneazd,
SECRETAR,

Jr Adriat7moca



ANEXA NR. ]

la HCL nr......./............201 I

Regulament de aprobare a facilitatilor fiscale de oricef'el
si a conditiilor de acordare

Privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri si ter€nuri a persoanelor
fizice care beneficiaza de ajutor social in procent de 100%o si reducere su 507o a
impozitului pe cladiri si terenuri pentru persoane care au venituri lunare pe

membru de familie mai mici decat salariu minim brut pe tara.

a) Pentru persoanele care beneJicitza de tjutor social:
- cerere:
- actul de identitate- fotocopie si originalul pentru conflormitate;
- declaratie in care sa se precizeze ca, pe langa ajutorul social, solicitantul nu mai are

alte surse de venituri.

b) pentru persoanele cqre au venituri lunare pe membru de familie mai mici decat
salariul minim brut pe tqra:
- cerere;
- actul de identitate- fotocopie si originalul pentru confonr.ritate;
- declaratie pe propria raspundere privind numarul membrilor fbmiliei si vcnitul
acestora, prin familie intelegandu-se sotul, sotia si copii minori care au domiciliul
comun, precum si copii necasatoriti, care au domiciliul comun cu parintii si care
urneaza cursuri de zi, in institutii de invatamant care lunctioneaza potrivit legii, pana

la terminarea acestora, dar fara sa depaseasca varsta de 25 de ani in cazul in acelot-a

care urrneaza studii superioare, cu o durata de scolarizare mai mare de 5 ani, alte acte

doveditoare caxe sa ateste situatia declarata (certificat de nastere copii, adeverinta
institutie invatamant).



Anera nr.2 la HCI nr...................-

TABEL CU CONTzuBUABILII

Persoane fizice care si-au depus cererea pentru ACORDAREA DE
FACILITATI FISCALE de scutire 100 % 1a plata impozitului pe cladiri si terenuri
care se incadreaza, care sunt a cum urneaza:



Anexa nr.3 la HCI nr

Tabel nominal

cu contribuabilii persoane fizice care si-au depus cererea pentru acordarea de facilitati
fiscale de reducere cu 50 % la plata impozitului pe cladiri si terenuri care se

incadreaza in derile lesale care sunt cum urmeaza:
Numele si prenumele Domiciliul



ANEXANR.4
la HCL nr.7 8 128.12.20 1 1

Cu contribuabili care solicita anularea contractelor de concesiune, care sunt

cum urmaza:
Nr. Numele si

prenumele
Nr.contract Teren

concesionat in
suprafata de

Debit lei

l. Marcoci Gavril-
Petru

899/20.10.2009 871 3883

2. Dumitru Ioan 169112009 200 2254

3. S.C.Duo Club 2424/2010 792 2084

4. Anton Vasile 117012010 800 I174


