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   HOTĂRÂREA   Nr.  76/ 26.11.2020   

privind aprobarea reducerii  de la plata impozitului anual pe clădiri,  pe  perioada stării de 
urgentă/alertă  pentru anul 2020 a SC FAM COSTIN SRL  

 
 Consiliul Local al  comunei Cicarlau,  judetul Maramureș, întrunit în sedinta 

ordinară în data de  26 noiembrie  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 initiat de către Primarul comunei Cicârlău însotit de referatul de 
aprobare nr.6307/2020, raportul compartimentului de resort  nr.6308 /2020,  Referatul nr. 
6309 /2020 al compartimentului  contabil din cadrul Primăriei comunei Cicârlău prin care 
propune  reducerea de  la plata impozitului pe clădiri peperioada stării de urgentă/alertă 
pentru  anul 2020 a SC FAM COSTIN SRL, cu sediul in Baia Mare , str .Victoriei, nr. 132, 
având punct de lucru Costin Rezidence, Ilba, str. Sub Deal, nr. 12; 

Cererea SC FAM COSTIN SRL cu sediul in Baia Mare , str .Victoriei, nr. 132, având 
punct de lucru Costin Rezidence, Ilba, str. Sub deal, nr. 12,  declaratia pe proprie răspundere 
si Certificatul pentru Situatii de urgentă –Tip 1 serie /nr.24991/CSU/MEEMA ; 

Hotărârea Consiliului Local nr. 71/26.11.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul  2020; 

- Avizul comisiilor pe domeniul din cadrul Consiliului Local Cicârlău; 
- H.G. nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica  pe 

durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
  

          În temeiul:  OG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, OUG nr. 181/2020 privind unele 
masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si 
pentru prorogarea unor termene, 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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HOTĂRĂSTE 
 

 
 Art. 1 Se aprobă reducerea de la plata  impozitului pe clădiri, pe perioada stării de 

urgentă /alertă pe anul 2020,  cu o cotă de  50%,   a SC FAM COSTIN SRL cu sediul in Baia 
Mare , str .Victoriei, nr. 132, având punct de lucru Costin Rezidence, Ilba, str. Sub deal, nr. 12. 

 
                 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 FAM COSTIN SRL 
          -   Cetăţenilor din comună, prin afişare si postare pe site-ul institutiei  de către Secretarul 
general al comunei Cicârlău  

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                 CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                             AL   COMUNEI   CICÂRLĂU 

           Radu-Ovidiu BĂLAN                                                          Georgela POP 

 

 

 

 

 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de 26 noiembrie     2020, 

cu următoarele voturi: 

Total consilieri locali  13 

Nr. consilieri prezenti  12 

Voturi pentru    11 

Voturi împotrivă 1 

 


