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HOTĂRÂREA  Nr.   38   din   2020              
privind scutirea de la plata  taxei  pentru eliberarea autorizatiei de construire a 

domnului Miclăus Paul  
 

Consiliul Local al  comunei Cicârlău , judetul Maramures ,intrunit in sedinta ordinara 
in data de  28 mai 2020  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a)  art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b)  art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare;  
d)  Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative  pentru eleborarea 

actelor administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificările si completările 

ulterioare 
g) art . 136 alin 1 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  

 
Luând act de :  
-   Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Cicârlău, raportul de 

aprobare al  proiectului nr.2652/2020, raportul compartimentului de resort nr. 2653/2020, 
referatul compartimentului de specialitate nr. 2654/2020 , avizul comisiilor pe domeniu  ale 
consiliului local; 

- Cererea numitului Paul  MICLĂUS, domiciliat  în comuna Cicârlău, satul Cicârlău, nr. 
40 prin care solicita scutirea de  plata  taxei pentru  eliberarea autorizatiei  de construire ; 

În temeiul:  art. 7 lit f din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea  lucrărilor de 
construire, republicată, cu modificările si completările ulterioare,  care prevede : ,, Pentru 
construirea unei locuinte unifamiliale poate fi scutita de taxe, prin hotarare de 
consiliu, persoana care nu detine singura ori impreuna cu sotul/sotia o locuinta, in 
baza certificatului fiscal emis de autoritatea competenta , articolul unic, punctul 10 din 
Legea nr. 193/2019  privind modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii,   art. 129 alin1 si  alin 2, lit. b si lit d,  art. 
196, alin 1, lit a  art. 197 si  art. 198   din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ ,  cu 
completările si modificările ulterioare 

HOTĂRĂSTE 
  Art. 1 Se  aprobă scutirea  de la plata  taxei pentru eliberarea autorizatiei de 
construire în cuantum de 663 lei  a numitului Paul MICLĂUS , domiciliat în  comuna 
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Cicârlău, sat Cicârlău, nr. 40, jud. Maramures , având în vederea faptul că nu detine singur 
ori impreuna cu sotia o locuinta , conform Certificatului fiscal nr. 2655/2020. 

              
 Art.  2  Prezenta hotarare se comunică :  

     - Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,   în vederea exercitării controlului 
 de    legalitate 
    - Primarului comunei  Cicârlău  
    - Compartimentului contabil 
    - Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului  
    -  Paul MICLĂUS 
    - se aduce la cunoștință publică prin  publicarea pe pagina de internet la adresa 
www.primariacicarlau.ro 
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Nr. consilieri 13, prezenti 12, voturi pentru  12  
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