
l-

\

ROMANIA
JUDETUL ARGES

CONSILIUL COMUNEI BABANA
HOTARARE NR.zO

Privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorarii cu pana la 5OO% a impozitului
pentru cladirile si terenurile neingrijite si stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si

terenu rilor in categoria i mobilelor neingrijite

Consiliul Local al comunei BSbana, judetul Argeg, intrunit in sedinta ordinara din data
de 25.04.2018

Analizand proiectul de hotarare privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a
majorarii cu pana la 5OO% a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite si stabilirea
criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria imobllelor neingrijite, proiect
i":,itiat de primarul comunei Bdbana ,
'-' Avand in vedere prevederile :

- art.489 alin. 5-8 din Legea nr.227/20L5 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completa rile u lterioa re,

- punctul 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare,

- art. 9 lit. a, c si e si art. 10 lit. a, b si i din oG nr. 21,/2002 privind gospodarirea
localitatilor urbane si rurale, cu modificarite si completarile ulterioare,

ln temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 21,5/200L,
Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1. - Se aproba procedura cadru privind majorarea cu pana'r': cladire si a impozitului pe teren pentru cladirile si terenurile
iitravilanul comunei Bdbana, prevazuta in Anexa L la prezenta hotarare.

Art. 2. - Se aproba criteriile de incadrare a cladirilor si terenurilor
imobilelor neingrijite, prevazute in Anexa 2la prezenta hotarare.

in ca{egoria

Art' 3 - Cu 'ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Bdbana si compartimentultaxe si impozite din cadrul primariei comunei BEbana.

Adoptata in sedinta ordinara din data Oe ZSIO+.ZO1S

presedht

la 500% a impozitului
neingrijite situate in

lancu

Prodanel A

cu un numar de 11 voturi din numarul de 11 consilieri in functie.

eaza,


