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HOTARAREA NR.150 

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată pe str.1 

Decembrie, nr.1, orașul Isaccea, județul Tulcea, CF 32724-C1, ca urmare a constatării stării 

tehnice de clădire neîngrijită 

 

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

30.12.2019, prezenţi fiind un număr de 11 consilieri locali; 

Luand in discutie proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.62/19.12.2019  al inițiatorului – 

Primar, Moraru Anastase,   raportul de specialitate al Serviciului Economic nr.14394/23.12.2019, Nota 

de constatare nr.14241/18.12.2019 a Comisiei de identificare a imobilelor(clădiri/terenuri)neîngrijite 

din orașul Isaccea, precum și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

Având în vedere prevederile: 

- H.C.L. nr.78/28.12.2016 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul 

orașului Isaccea, precum și a terenurilor agricole nelucrate timp de doi ani consecutiv, 

în vederea majorării cu până la 500% a impozitului datorat bugetului local 

- Art.489, alin.5-8 din Legea nr.227/2015 – Codul fiscal; 

- Pct.168 al Titlului IX, Cap.X, Scțiunea I din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea 

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

In temeiul art. 139, alin.3, lit.a și art.196, alin.1, lit.a, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

HOTARASTE: 

 

Art.1 –  (1) Se  aprobă majorarea cu 500% a impozitului  pe clădiri pentru clădirea situată pe 

str.1 Decembrie, nr.1, orașul Isaccea, județul Tulcea, CF 32724-C1, proprietar  SERVAGROMEC 

S.A., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

             (2) Majorarea menționată la alin.1 se aplică începând cu data de 01.01.2020. 

Art.2 – Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din 

categoria clădirilor neîngrijite. 

 Art.3 –Secretarul general oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor 

interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale și aducerea la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 
Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate 11 

Nr.voturi impotriva 0 

Nr.voturi pentru 11 

Nr.abtineri 0 

 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,      

             CONSILIER LOCAL                           SECRETAR GENERAL, 

           

         MIHAIL DORINA ADRIANA                              MORARU  LOREDANA 
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