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HOTĂRÂREA Nr. 18 / 2009
PRIVIND APROBAREA SCUTIRII UNOR CONTRIBUABILI DE LA PLATA
IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2009

Consiliul local al comunei Bilbor întrunit în şedinţa ordinară din data de 9
aprilie 2009;
Având în vedere raportul compartimentului de specialitate prezentat de dna Stan Lenuţa referent impozite şi taxe, cu privire la propunerea de scutire de la plata
unor impozite şi taxe stabilite pentru anul 2009, întocmit în baza cererilor unor
contribuabili;
Având în vedere raportul de avizare favorabilă al comisiei de specialitate a
Consiliului local comunal;
În temeiul prevederilor:
- art 284 alin (1 - 8) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu
modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 26 litera b) din Legea nr.448/2006 privind acordarea unor drepturi
persoanelor cu handicap grav şi accentuat;
- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- art.36, 45 şi 115(1) lit b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale
aferente anului 2009 potrivit legii, , corespunzător perioadei 1 martie – 31 decembrie 2009,
a următorilor contribuabili:
- Hîngan Gheorghe – domiciliul în com. Bilbor nr. 383,
- Ţifrea Gheorghe ,,
,,
17
- Truţa Ana
,,
,,
satul Răchitiş nr.
24
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului
Harghita, Primarului comunei Bilbor, compartimentului financiar-contabil şi fiecărui
contribuabil;
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri
răspunde referentul impozite şi taxe şi casierul consiliului local.
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI

SECRETAR

Stan Mircea

Bilbor, 9 aprilie 2009

Hangan Gavril

