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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind respingerea cererii de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale

Consiliul Local al oraşului  Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisia de specialitate a Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la Proiectul de hotărâre, nr. 5007/23 oct. 2017 şi

Raportul de specialitate al biroului buget - contabilitate, finanţe din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Valea lui Mihai, nr. 5008/23 octombrie 2017,

- prevederile Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 456, alin. (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

…
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând

cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale
ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru
activităţi economice;

…
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat,

confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate …
- cererea formulată de Parohia Reformată Valea lui Mihai, nr. 11/2017, prin

care solicită scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pentru imobilele situate în
Oraşul Valea lui Mihai, str. Kalvin Janos nr.16 și str. Marton Aron nr.36,

În baza art.36 alin.(4) lit.a, art.45 alin.(1) şi (2) lit.a şi ale art.115 alin.(1) lit. b
din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001- republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se respinge cererea prin care s-a solicitat scutirea de la plata impozitelor
și taxelor locale, de către Parohia Reformată Valea lui Mihai, cu sediul în Valea lui
Mihai, str. Kalvin Janos, nr. 16.

Art.2: Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Valea lui Mihai;
- Biroul Buget-contabilitate, finanţe din aparatul de specialitate al Primarului

Oraşului Valea lui Mihai;
- se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul www.valealuimihai.ro
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Czeglédi Iulia

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,

Todor Maria

Nr.81 din 31 octombrie 2017
Hotărârea a fost adoptată cu: - 11 voturi PENTRU

- 4 voturi ÎMPOTRIVĂ


