ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPN]L GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL

,,4l-J
,l
I

HoTÁnÁnpe Ílr.s2/2oLo
piuind acordarea facilitafilor fiscale pentru
s.C. EuroTuism s.Á. Gheorgheni

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
in qedin{a ordinará, linutá la data de 31 martie 2010,
aui"nd in uedere:
cererea s. C. Euro Tuism s.Á. Gheorgtteni, itlregístratá la Primária Municipiului
Gheorgheni sub nr. 1L69 /2OIO;
expunerea de motive a Primarului municipiului Gheorgheni _ ínregistratá sub
nr. 1943l2OIO;
Raportul de specialitate al Direcfiei economice - Seruiciul financiar-impozite gi
taxe locale dín cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Gheorgheni - inregistratá sub nr. 32999 /2oLo;
Raportul comisíei de specialitate constituite din cadrul
Consiliului Local
Gheorgheni:
Administrarea patimoniulu|
buget, finan,te, crearea surselor de
uenihti propii;
Dezuoltarea economico-sociala, elaborarea politicii industiale si a.grare,
sp ij inir ea inifiatiu ei p artianlare, dezu oltare reg io nal d
Luánd ín considerare prevederile:
.
.
H.C.L.
nr.25/ 2070,
referitoare
la
modiÍicarea
completarea
9i
H.C.L. nr. 183l2oo9,
privind stabilirea impozítelor Eí taxelor locale
pentru anul 2OI0 Si aprobarea Regulamentul schemei de 4jutor de minimis,
privind
acordarea facilitálilor Íiscale pentru persoanele juridice care Íqi
desfágoará
activitatea pe raza administrativ-teritorialá
a municipíului
Gheorgheni;
art.I21 din o.G. nr.92 l 2oo3, privind Codul de procedurá Íiscalá, cu
modiÍicárile gi completárile ulterioare,
afi.286, alin (6) din Legea nr.57I/2oo3, privind Codul Íiscal, cu modiÍicárile qí
completárile ulterioare ;
in temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit.b) qi alin (4),lit.c) Ei art. 45 alin. (21,11t.a) Si
c) din Legea nr. 2l5l2ooL,
privind administra{ia publicá localá, republicatá, cu
mod.ificárile qi completárile ulterioare,
HoTÁRÁ$TE:
Art.l - Se aprobá acordarea faciIitá1ilor Íiscale pentru s.c. Euro hlrísm s.á.
Gheorgheni prin scutirea de sub plata sumeí de 43.388 lei, teprezentánd majorári de
intárzíere pentru neplata integralá la termen a impozitului pe cládiri aferent anului
Íiscal 2oo9.
Art.2
Prezenta hotáráre va Íi dusá la indeplinire de cátre: Primarul
Municipiului Gheorgheni, Direcfia economicd - Seruiciul financiar-impozite gi taxe locale
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.
Gheorgheni, la 31 martie 2OIO.
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