
        ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
  CONSILIUL LOCAL
     ORAŞ BORSEC

H O T Ă R Â R E A   Nr. 4 /2016
Privind reducerea de impozit membrilor  Serviciului voluntar

 pentru situa ii de urgen ăț ț

Consiliul local oră enesc  Borsec.ș
Având  în  vedere  raportul  de  specialitate  al  compartimentului  de

resort  prin  care  este  arătat  posibilitatea  reducerii  cu  50%  a  impozitului  pentru
membrii Serviciului voluntar pentru situa ii de urgenta.ț

Luând  în  considerare  prevederile  Titlului  IX,  cap.II,  art.456(2),
cap.III,  art464(2),  Cap.IV,  art.469(2),  din  Legea  nr.227/2015 privind  Codul  Fiscal,
modificat  i  completat,  ș  Hotărârii  Guvernului  României  nr.1579/2005,  privind
aprobarea  statutului  personalului  voluntar,  Hotărârea  Consiliului  local  oră enescș
Borsec nr.44/2006 privind aprobarea contractului cadru de voluntari pentru Serviciul
public  voluntar  pentru  situa ii  de  urgen ă,  pct.J(1.1),  lit.d)  din  Contractul  deț ț
voluntariat,   Hotărârea  Consiliului  local  oră enesc  Borsec  nr.69/2013  privindș
aprobarea actualizării  Cap.V.,art.57 din  Regulamentul de organizare i func ionare aș ț
Serviciului  voluntar  pentru  situa ii  de  urgen ă  precum i  cererile  depuse  de  cătreț ț ș
membrii  serviciului  voluntar  pentru  situa ii  de  urgen ă,  înregistrată  subț ț
nr.1398/2015.

Având în vedere avizul favorabil al comisiei pentru buget finan e  dinț
cadrul Consiliului local oră enesc Borsec.ș
                             În temeiul dispozi iunilor art.39(ț 2), art.36(2), lit. b), art.36(4) lit.c),
art.  36(9)  i  art.45(1),  art.115ș  (1),  lit.b)  din  Legea nr.  215/2001,  republicată  2007
privind administra ia publică locală, cu modificările şi completările ulterioareț

H O T Ă R E Ş T E 

Art.1.(1) Acordarea de reducere cu 50% a impozitului pe o clădire iș
teren aferent precum i pentru 1 autoturism  , membrilor Serviciului voluntar pentruș
situa ii de urgen ă, cu începere din data de ț ț 01 ianuarie  2016 pe anul fiscal 2016.

(2)  Membrii  Serviciului  voluntar  pentru  situa ii  de  urgen ă,ț ț
sunt prevăzu i în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.ț
                           Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredin ează  compartimentul impozite i taxe  din cadrul aparatului de specialitate alț ș
primarului.
                           Art.3. Prin grija secretarului Unită ii Administrativ Teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul primăriei.ș ț ș

          Art.4. Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:
                                   Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț

      Compartimentului impozite i taxe  din cadrul aparatului de ș
specialitate al primarului;

      Membrilor Serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ă;ț ț
                          

Borsec, la 22  ianuarie   2016

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
         Benkes Zsolt
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                  ROMÂNIA                                       Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/2016
          JUDEŢUL HARGHITA
            CONSILIUL LOCAL
                ORAS BORSEC

T A B E L   N O M I N A L

cu membrii Serviciului voluntar pentru situa ii de urgen ăț ț

 
Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele

Adresa 
str. nr. bloc, ap.

Nr. contract
voluntariat

Bunuri
de inute înț
proprietate

1. Fokt Petru - Istvan Carpaţi  Nr.95 112/2/2013 1 autoturism

2. Puskas Francisc Mândra Nr.2 112/4/2013
1 autoturism, 
1 casă, teren

3. Bajko Robert Cerbului  Nr.7 112/5/2013 1 apartament, 
4. Siklodi Istvan - Attila Ditrăului  Nr.21 112/8/2013 1 autoturism

5. Blaga Ioan Florin Nouă  Nr.30 112/10/2013
1 autoturism, 
1 casă, teren

6. Ferencz Jozsef - Zsolt
Gh. Doja, bloc A, sc. III,

ap. 13
112/11/2013

1 apartament, 
1 autoturism

7. Gal Ioan Gh. Doja, nr.18 112/13/2013
1 casă, teren

8. Pepel  Attila - Arpad
M. Eminescu, bl. A 2,

ap. 12
112/14/2013 1 autoturism

9. Ferencz Robert Nouă  nr.57 112/15/2013
1 autoturism 
1 casă, teren

10 Prezsmer Laszlo Topli ei Bl.ANLț 112/16/2013 1 autoturism
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