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   PROIECT DE HOTĂRÂRE      Nr.  78/ 2020  

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri  pe anul 2020 a SC CORODAN SRL  
 

 Primarul  comunei Cicarlau   judetul Maramureș, 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 initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr.6310/2020, raportul compartimentului de resort  nr.6311 /2020,  Referatul nr. 
6312 /2020 al compartimentului  contabil din cadrul Primăriei comunei Cicârlău  

Cererea SC CORODAN  SRL cu sediul in localitatea Ilba,str. Teilor nr. 3 ,  declaratia pe 
proprie răspundere si Certificatul pentru Situatii de urgentă –Tip 1 serie 
/nr.57008/CSU/MEEMA/TIP 1; 

 
        În temeiul:  OG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale,  art . 129 alin 1 si 2 , lit b  si art 
196 alin 1, lit a din  OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu  completările si modificările 
ulterioare  
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 Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata  impozitului pe clădiri pe anul 2020,  cu o cotă de  

50%,   a SC CORODAN SRL cu sediul in Ilba  , str .Teilor, nr. 3. 
 

                 Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredintează 
Compartimentul contabil .  

 
           Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: 

 
           - Institutiei prefectului - Judeţului Maramureş, în vederea exercitării controlului cu privire la 
legalitate   
           - Primarului comunei Cicârlău 
        - Compartimentului contabil  
           -  SC CORODAN SRL  
          -   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău  
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