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                     ROMÂNIA                                                                            

                JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
              VALEA LUI MIHAI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 
privind soluţionarea unor cereri de scutire de plată a impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 
   

 
 

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 şi 
raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 
specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai,  

- prevederile art. 284, 285 şi 286 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.125 din O.G. nr. 92/2003 – Codul de 
Procedură Fiscală, republicată, 

- Regulamentul privind procedurile de acordare de facilităţi fiscale la plata 
impozitelor locale pentru persoane fizice şi juridice aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al oraşului Valea lui Mihai, nr. 14/2008, 

- Cererile formulate de persoanele juridice: Fundaţia Philadelphia 
Transilvania nr. 12/CL/15.01.2015şi Asociaţia REKAB, nr. 2/CL/08.01.2015 privind 
scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015, 

În baza art.36 alin.(4) lit.a, art.45 alin.(1) și (2) lit.a și art. 115 alin.(1) lit.b 
din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1: Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri, impozitul pe 

teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art.282 şi art.283 din 
Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
Asociaţiei Rekab cu sediul în oraşul Valea lui Mihai, str. Zrinyi Miklos, nr. 8, judeţul 
Bihor, pe anul 2015 

 
Art.2: Se respinge cererea formulată de către Fundaţia Philadelphia 

Transilvania cu sediul în oraşul Valea lui Mihai, str. Vorosmarty Mihaly, nr. 8, prin 
care s-a solicitat scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015. 
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Art.3: Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

oraşului Valea lui Mihai, prin Biroul buget-contabilitate, finanţe din aparatul de 
specialitate al Primarului. 

 
Art.4: 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 
- persoanele juridice care au solicitat facilităţile fiscale, prin Biroul buget-

contabilitate finanţe din aparatul de specialitate al Primarului oraşului 
Valea lui Mihai 

- se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe site-ul www.valealuimihai.ro;  
- la dosar 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                        Kovács Attila                       SECRETAR,  

                                                                                       Todor Maria  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.14 din 27 februarie 2015   

Hotărârea a fost adoptată cu: - 12 voturi PENTRU 
                                   -   4  ABŢINERI* 

 
 
 
 
 
* Potrivit art.61, alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
oraşului Valea lui Mihai, aprobat prin H.C.L. nr.11/2012, „abţinerile se contabilizează la 
voturile”CONTRA” 

 

http://www.valealuimihai.ro/

