
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR.31 

privind aprobarea  facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru 

persoane fizice pentru anul fiscal 2020 

          

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 30.03.2020, 

legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri locali(2 consilieri locali prezenți în sală, 12 

consilieri locali prezenți pe aplicația online de videoconferință); 

 

Având în vedere proiectul de hoărâre și  referatul de aprobare al inițiatorului - Primarul 

orașului Isaccea nr.32/20.03.2020, raportul Serviciului Economic nr.3559/20.03.2020, avizele 

Comisiei de Specialitate nr.1,  

În conformitate cu prevederile: 

- art. 456, alin.2, lit.k, art.464, alin.2, lit.j din Legea nr.227/2015 privind Codul  fiscal, cu 

completările și modificările ulterioare; 

- pct. 24, alin. 1-2, pct.27, alin.3 din Hotararea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 

- anexelor nr.1, 3 și 17 – Regulamentul privind criteriile și procedura de acordare a 

scutirilor la plata impozitelor și taxelor locale pentru persoane fizice, Anexei nr.1 – 

Impozitul pe clădiri datorat de către persoanele fizice, Anexei nr.3 – Impozitul și taxa pe 

teren pentru persoanele fizice  la H.C.L. nr.110/2019 privind valorile impozabile, 

impozitele, taxele și amenzile aplicabile în anul 2020; 

 

In temeiul art. 139 și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE 

 

Art.1   Se aprobă  acordarea facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru 

persoane fizice pentru  anul fiscal în curs, conform tabelului nominal – anexă parte  integrantă din 

prezenta hotarâre. 

     

 Art.2  Secretarul oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotararii autoritatilor interesate 

pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale, Instituției Prefectului Județului Tulcea  și o va 

aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției și publicare pe site-ul propriu Primăriei 

Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial.  
 

Nr.voturi necesare(majoritate simplă) 8 

Nr.total voturi exprimate 14 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 14 

Nr.abtineri 0 
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