
        
 

 
 

H O T Ă R Â R E  
 

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren , pentru contribuabilii Viziru 
Adriana Rebeca, Dragomir Diana Gheorghița și Gheorghe Maria Elena, pe o perioadă de 3 ani 

 
           Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;       
            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr.3972/96 din 
12.04.2021,  Raportul de specialitate  nr.4116/111 din 13 aprilie 2021, al compartimentului impozite 
şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Slănic, vizat de Şef serviciu 
financiar contabil; 
 Având în vedere prevederile : 

- art. 456, alin.(2) lit.i) art.464 alin.(2) lit.g),  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (2) litera b), alin. (4) lit. c)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

   Tinând seamă de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului 
local; 

   În temeiul art. 139, alin. (3), lit. c) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 
2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

           Art.1. – (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru contribuabilii 
Viziru Adriana Rebeca, Dragomir Diana Gheorghița și Gheorghe Maria Elena, titulare ale rolului 
nominal unic  nr. 1019597, începând cu anul 2022, pentru o perioadă de 3 ani . 
                  (2) Scutirea se acordă pentru  terenul în suprafață de 708 mp și pentru construcțiile C1 – 
locuință , în suprafață construită de 119 mp și C2 -  anexă, în suprafță de 21 mp , imobil situate în 
strada Salinei nr. 10, tarlaua 49, parcela Cc 311, înscris în cartea funciară nr.22253, afectat de 
alunecări de teren în anii 2018-2019.   
          Art. 2. – Prezenta  hotărâre  va fi  comunicata celor in drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a Serviciului financiar 
contabil din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Slănic . 

 
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

EMIL MEȘTERU                                                                               
                      CONTRASEMNEAZĂ,              

 SECRETAR general  al oraşului Slănic,                                                              
ISABELACERASELLA COJOCARU 

Slănic,   20 aprilie  2021 
Nr.  29                         
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”,0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8  
 


