ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

- PROIECT -

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scutirii la plata taxei de salubrizare pentru locuinţa doamnei Popescu Veronica, din comuna
Straja, nr. 616, văduvă de veteran de război

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de dl. Juravle Mihai, primarul comunei Straja, înregistrată sub nr.
616 din 03.02.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - contabil, înregistrat sub nr
din
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi
turism, înregistrat sub nr
din
;
- Cererea nr. 266 din 16.01.2017 a doamnei Popescu Veronica, precum şi legitimaţia seria SV, nr.
685243 eliberată la data de 24.10.1994 care atestă calitatea de văducă de veteran de război;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Straja nr. 51 din 20.12.2016 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pe anul 2017;
- dispoziţiile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
î n conformitate cu dispoziţiile art. 485 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şl completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2), lit. c) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

A r t . l . Se aprobă scutirea la plata taxei de salubrizare pentru locuinţa doamnei Popescu Veronica de
la adresa: comuna Straja, judeţul Suceava nr. 616.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja
Compartimentul financiar-contabil
D-na Popescu Veronica.
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A v i z a r p e n f r i i legalitate
Secretarul comunei,
P ă t r ă u c e a n Liliana

JUDEŢUL SUCEAVA
PRIM ARI A COMUNEI STRAJA
PRIMAR
Nr. 619 din 03.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii la plata taxei de salubrizare pentru locuinţa doamnei
Popescu Veronica, din comuna Straja, nr. 616, văduvă de veteran de război

. Proiectul de hotărâre vizează scutirea la plata taxei de salubrizare pentru numita Popescu
Veronica, din comuna Straja nr. 616. Aceasta a depus cererea nr. 266 din 16.01.2017, precum şi legitimaţia
care atestă faptul ca este văduvă de veteran de război din anul 1994.
Potrivit codului fiscal, consiliul local poate acorda scutiri sau reduceri ale taxelor speciale
instituite pentru funcţionarea serviciilor de utilitate publică, iar la art. 485 sunt prevăzute categoriile de
persoane care pot beneficia de aceste facilităţi fiscale, printre care şi veteranii de război sau văduvele
nerecăsătorite ale veteranilor de război.
Pentru aceste motive, propun consiliului local dezbaterea proiectului de hotărâre şi aprobarea
lui în forma prezentată.

PRIMAR,

Straja, 03.02.2017
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