JUDEJUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului referitor la stabilirea criteriilor si
conditiilor de acordare a scutirilor Ia pIata impozitelor si taxeIor locale
Avand in vedere :
-expunereademotivenr.64.234/8decembrie2015 a d-lor consilieri Enache
Dragomir si Nistor Marian, prin care propun aprobarea Regulamentului referitor la
stabilirea criteriilor si conditiilor de acordare a scutirilor la plata impozitelor si
taxelor locale;
- raportul de specialitate promovat de Direc{ia economica;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului
Campina, respectiv Comisia buget, finan$e, programe fmantare europeana,
administrarea domeniului public si privat si agricultura;
- avizul secretarului municipiului Campina;
Vazand prevederile expunerii de motive nr.64.074/9 oct. 2015 a Primarului
Municipiului Campina si ale raportului de specialitate nr.64.075/9 oct. 2015 al
Directiei economice din cadrul Primariei Municipiului Campina;
Tinand cont de prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."c" si art.ll5,
alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata;
In temeiul art.45, alin.(2), lit."c" din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata,

Consiliul locaI al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Se aproba Regulamentul referitor la stabilirea criteriilor si conditiilor
de acordare a scutirilor la plata impozitelor si taxelor locale, conform ANEXEI, care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului jude{ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Direc{iei economice;
- Serviciuluijuridic, contencios;
- Mass - mediei locale.
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ANEXA
la H.C.L. nr.l41/17 decembrie 2015
Presedinte de sedi]
Consilier^
dl. Telegescu,

REGULAMENT
referitor la stabilirea criteriilor si conditiilor de acd
a scutirilor la plata impozitelor si taxelor locale
I.
Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului/taxei
pentru cladirea si terenul aferent in cazuI persoanelor prevazute in Legea
recunostintei pentru victoria Revolutiei Roniane din Decembrie 1989 si pentru
revolta muncitoreasca de la Brasov din noiembrie 1987 nr.341/2004, cu
modificarile si completarile ulterioare
Pct.l - Persoanele care au calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din
Decembrie 1989- Luptator Ranit, Luptator Retinut, Luptator cu Rol Determinant si
Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite si detin in proprietate cladiri si teren
beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pentru cladiri si teren .
Scutirea se acorda persoanelor prevazute la alin.(l) pentru locuinta situata in
adresa de domiciliu si pentru terenul aferent locuintei de domiciliu .
Scutirea se aplica integral pentru bunul propriu si pentru cele detinute in
comun de soti.
Pct.2 - Pentru a benefIcia de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri si
teren, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
a) cladirea si terenul sa fie in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la pct. 1;
b) cladirea sa fie utilizata numai ca locuinta;
c) cladirea sa fie domiciliul persoanelor prevazute la pct.l;
d) in cladire sa nu se desfasoare activitati economice, sa nu se obtina
venituri din inchiriere.
Pct.3 - Scutirea la plata impozitului /taxei pe cladiri si teren se acorda pe baza
de cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
- act de identitate sot/ sotie;
- certificat de revolutionar;
- declaratie pe proprie raspundere a proprietarului cladiri, ca in cladire nu se
desfasoara activitati economice, nu se obtin venituri din inchiriere.
Pct.4 - Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren se aplica cu
data de Olianuarie a anului urmator celui in care persoana a depus documentele
mentionate mai sus. Pentru a beneficia de scutire pentru anul 2016, contribuabilii
trebuie sa depuna cerere insotita de documentele justificative pana la data de
31.03.2016.
Pct.5 - Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru cladiri si teren se acorda
numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite
restante la bugetul local.

II.
Procedura de acordare a scutiriIor Ia plata impo
cladirea si terenul aferent restituite potrivit art.l, alin.(5) din O _
privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut
cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, repu
Pct.l - Comunitatile minoritatilor nationale din Romania cafeT^uT in
proprietate cladiri si teren restituite potrivit art.l, alin.(5) din OUG nr. 83/1999,
republicata beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren.
Scutirea se acorda pentru perioada in care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public.
Scutirea se aplica integral pentru bunul propriu si pentru cele detinute in
comun de soti.
Pct.2 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri si
teren, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
- cladirea si terenul sa fie in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la pct. 1;
- in cladire sa se mentina afectatiunea de interes public.
Pct.3 - Scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren se acorda pe baza de
cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente :
- documentul de restituire a cladirii si terenului;
- contractul de inchiriere din care rezulta ca in cladire se mentine afectatiunea de
interes public.
Pct.4 - Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica cu data de
lianuarie a anului urmator celui in care persoana a depus documentele mentionate
mai sus. Pentru a beneficia de scutire pentru anul 2016 contribuabilii trebuie sa
depuna cerere insotita de documentelejustificative pana la data de 31.03.2016.
Pct.5 - Scutirea de la plata impozitelor /taxelor pentru cladiri si teren se
acorda numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite
restante la bugetul local.
III. Procedura de acordare a scutiriIor fiscaIe la plata impozitului/taxei
pentru cladirile la care s-au realizat lucrari in conditiile Legii nr.l53/2011
privind masuri de crestere a calitatii arhitectural - ambientaIe , cu modificarile
si completarile ulterioare
Pct.l - De scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri beneficiaza proprietarii
care executa lucrari in conditiile Legii nr.l53/2011 privind masuri de crestere a
calitatii arhitectural -ambientaIe a cladirilor, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Pct.2 - Pentru a beneficia de aceasta facilitate, persoanele fizice sau juridice
trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa realizeze lucrarile prevazute de Legea nr.l53/2011 privind masuri de
crestere a calitatii architectural - ambiental a cladirilor;
- cladirea, prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala ,
pune in pericol sanatatea, viata, integritatea fizica si siguranta populatiei si/sau
afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor
publice urbane;
- din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor trebuie sa reiasa ca
s-au realizat lucrarile recomandate in nota tehnica de constatare.

Pct.3 - Scutirea se acorda pe o perioada de 5 ani, cu inceper^
1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documente
Cererea se va depune pana cel tarziu la data de 31 decembrk
s-a intocmit procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
In cazul instrainarii cladirii, scutirea de impozit/taxa nu
proprietar a acesteia.
Pct.4 - Scutirea la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda pe baza de
cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
- nota tehnica de constatare, incheiata in conditiile legii;
- autorizatia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului - sef al
municipiului Campina, dupa caz;
- proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor din care sa rezulte ca s-au
realizat lucrarile consemnate in nota tehnica de constatare.
Pct.5 - Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru cladiri si teren se acorda
numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite
restante la bugetul local.
IV. Procedura de acordare a scutirilor la plata impozituIui pentru
cladirea si terenul aferent restituite potrivit art.l6 din Legea nr.lO/2001
privind regimul juridic al unor bunuri imobile preluate in mod abuziv in
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata
Pct.l - Persoanele fizice si juridice care au in proprietate cladiri si teren
restituite potrivit art.l6 din Legea nr.lO/2001 privind regimuljuridic al unor imobile
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicata
beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren.
Scutirea se acorda pentru perioada in care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public.
Pct.2 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozituIui pe cladiri si teren,
trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
- cladirea si terenul sa fie restituite potrivit art.l6 din Legea nr.lO/2001
republicata;
- in cladire sa se mentina afectatiunea de interes public.
Pct.3 - Scutirea la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren se acorda pe
baza de cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
- documentul de restituire a cladirii si terenului;
- contractul de inchiriere din care rezulta ca in cladire se mentine afectatiunea
de intere public.
Pct.4 - Scutirea de la plata impozitului/taxei pe cladiri si teren se aplica cu
data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana a depus documentele
mentionate mai sus. Pentru a beneficia de scutire pentru anul 2016, contribuabilii
trebuie sa depuna cerere insotita de documentele justificative pana la data de
31.03.2016.
Pct.5 - Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru cladiri si teren se acorda
numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite
restante la bugetul local.

V.
Procedura de acordare a scutirilor la plata i
cladirea si terenul aferent retrocedate potrivit art.l,
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
religioase din Romania, republicata
Pct.l - Cultele religioase din Romania care au in proprietate
retrocedate potrivit art.l, alin.(10) din OUG nr.94/200 privind retrocedareT^mor
bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata,
beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren.
Scutirea se acorda pentru perioada in care proprietarul mentine afectatiunea
de interes public
Pct.2 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren,
trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
- cladirea si terenul sa fie retrocedate potrivit art.l, alin.(10) din OUG
nr.94/2000, republicata;
- in cladire sa se mentina afectatiunea de interes public.
Pct.3 - Scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren se acorda pe baza de
cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
- documentul de retrocedare a cladirii si terenului;
- contractul de inchiriere din care rezulta ca in cladire se mentine
afectatiunea de intere public ;
Pct.4 - Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica cu data de
lianuarie a anului urmator celui in care persoana a depus documentele mentionate
mai sus. Pentru a beneficia de scutire pentru anul 2016, contribuabilii trebuie sa
depuna cerere insotita de documentelejustificative pana la data de 31.03.2016.
Pct.5 - Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru cladiri si teren se acorda
numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite
restante la bugetul local.
VI. Procedura de acordare a scutirilor la pIata impozitului/taxei
pentru cladiriIe si terenurile aferente afectate de calamitati naturale
Pct.l - In situatia producerii unor calamitati naturale (cutremure, inundatii sau
incendii provocate de fenomene naturale, alunecari sau prabusiri de teren etc.) se
acorda scutire la plata impozitului/taxei pe cladire si teren.
Pct.2 - De aceste scutiri beneficiaza persoanele fizice sau juridice, titulare ale
obligatiei de plata aferente cladirilor si/sau terenurilor care au fost afectate in urma
unor calamitati naturale.
Pct.3 - Sesizarile cetatenilor referitoare la efectele calamitatilor naturale se
pot inregistra in scris sau telefonic la Biroul situatii de urgenta din cadrul Primariei
Municipiului Campina in termen de maxim 72 de ore de la producerea calamitatii.
Biroul situatii de urgenta centralizeaza toate sesizarile cetatenilor referitoare
la efectele calamitatii, pe , in maxim 7 zile de la inregistrare le inainteaza comisiei
de evaluare a pagubelor produse la imobilele si gospodariile inundate in urma unei
situatii de urgenta, comisie numita prin Dispozitia Primarului.
In termen de 7 zile de la data primirii sesizarilor, comisia de evaluare a
pagubelor verifica pe teren sesizarile, incheind unproces - verbal de constatare.
Procesul - verbal se incheie in 4 exemplare, din care in exemplar ramane la
persoana afectata de calamitate naturala, un exemplar ramane la comisie, iar cate un

exemplar se comunica Biroului situatii de urgenta, respectiv Ser
contencios.
Pct.4 - Scutirea se acorda la cererea titularului impo5
cladiri/teren, cerere ce trebuie vizata presedintele comisiei de evaluar
produse de calamitatile naturale si de membrul comisiei care a facut con!
teren. Cererea se vizeaza doar daca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea
inlesnirii.
Cererea se aproba nominal, pentru fiecare contribuabil prin act administrativ
al conducatorului unitatii.
Pct.5 - Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru cladiri si teren se acorda
numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite
restante la bugetul local.

Model proces-verbal

PROCES-VERBAL nr.
incheiat azi
Subsemnatii
din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campina, ca urmare a cererii
nr.
/
, a d-lui (d-nei)
prin care solicita scutire la plata impozitului pe cladire si/sau teren, pentru imobilul
situat in Campina str.
nr.
bl.
sc.
ap.
, conform Hotararii Consiliului Local nr.___/
,
deplasandu-ne la fata locului am constatat urmatoarele:
1. In urma calamitatii naturale produse, au fost afectate :

2. Pagubele produse sunt:

3. Se impun luarea urmatoarelor masuri
4. Dl./d-na
, poate beneficia de scutire
la plata impozitului /taxei pe cladire si/sau teren , in acest scop fiind necesar sa
depuna o cerere in acest sens, cerere care se depune in termen de 30 zile de la data
producerii calamitatii, la sediul Directiei economice din cadrul Primariei
Municipiului Campina, Calea Doftanei, nr.l8.
Prezentul proces - verbal s-a incheiat in 4 Q)atru) exemplare, in prezenta
d-lui/d-nei
, caruia i s-a inmanat 1 exemplar.

Data,

Semnatura,

VII. Procedura de acordare a scutirilor la plata i
cladirile si terenurile care sunt clasate ca monumente istorice,
sau arheologice , muzee ori case memoriale
Pct.l - Contribuabilii care au in proprietate cladiri si terem
legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arhe
case memoriale beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladire si teren.
Monumentele istorice se claseaza prin ordin al Ministrului culturii si
patrimoniului national, la propunerea Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice.
Scutirea se aplica integral pentru bunul propriu si pentru cele detinute in
comun de soti.
Pct.2 - Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren,
trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
- cladirea si terenul sa fie in proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevazute la art.l, alin.(l);
- in cladire sa nu se desfasoare activitate economica.
Pct.3 - Scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren se acorda pe baza de
cerere depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
- documentele care sa ateste statutul de monument istoric, de arhitectura sau
arheologice, muzee ori case memoriale, eliberate de autoritatile competente;
- orice alte documente care sa ateste veridicidatea unor stari de fapt specifice .
Pct.4 - Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica cu data de
lianuarie a anului urmator celui in care persoana a depus documentele mentionate
mai sus. Pentru a beneficia de scutire pentru anul 2016, contribuabilii trebuie sa
depuna cerere insotita de documentelejustificative pana la data de 31.03.2016.
Pct.5 - Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru cladiri si teren se acorda
numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite
restante la bugetul local.

Model cerere

Catre,
Directia Economica - Impozite si Taxe Locale
Subsemnatul
str.
seria
nr.
impozitului/taxei
str.
nr.
/

domiciliat (a) in Campina,
nr.
bloc.
sc.
ap.
, posesor al BI/CI
, prin prezenta solicit scutire de la plata
pentru cladirea si terenul aferent situate in Campina
nr.
bloc
sc.
ap.
, conform HCL
pentru (se bifeaza casuta pentru scutirea solicitata):

O cladire si teren clasate ca monument istoric
O cladire si teren restituite in urma preluarii in mod abuziv in perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989
O cladire si teren retrocedate , imobile care au apartinut cultelor religioase
O cladire si teren retrocedate , imobile care au apartinut minoritatilor
nationale din Romania
O cladire noua cu destinate de locuinta , realizata in conditiile Legii locuintei
nr. 114/1996
O cladire si teren afectate de calamitati naturale
O cladire si teren aflate in propritatea persoanelor prevazute de Legea
341/2004
O cladire si teren folosite ca domiciliu , aflata in proprietatea celor care
realizeaza venituri din indemnizatia de somaj
O cladiri si teren unde au fost executate lucrari privind masuri de crestere a
calitatii arhitectural ambiental a cladirilor
La prezenta anexez documentele solicitate pentru scutirea solicitata .

NOTA
Nedeclararea oricaror modificari intervenite in perioada intre data
depunerii cererii de scutire si dat de 1 ianuarie a anului urmator ceIui in care
s-a depus cererea de scutire, duce la anularea scutirii, incepand cu data
acordarii acesteia. Modificarea se instiinteaza organul fiscal in termen de 30 de
zile de la data aparitiei acesteia.

VIII. Procedura de acordare a scutirilor fiscale la
pentru cIadirile care s-au realizat in conditiile Legii n
modificarile si completarile ulterioare, precum si cladirea ,cu
Iocuinta, realizata pe baza de credite, in conformitate cu> OG
privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor
constructii de locuinte, aprobata cu modificari si
nr.82/1995, cu modificarile ulterioare
Pct.l - De scutire la plata impozitului pe cladiri beneficiaza proprietarii care
au realizat cladiri in conditiile Legii nr.ll4/1996, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si cladirea cu destinatie de locuinta, realizata pe
baza de credite, in conformitate cu OG nr 19/1994 privind stimularea investitiilor
pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr.82/1995, cu modificarile ulterioare.
In cazul instrainarii locuintei in conditiile prezentei legi, noul proprietar nu
mai beneficiaza de scutirea de impozit.
Pct.2 - Proprietarii locuintelor noi, persoane fizice, sunt scutiti de plata
impozitului pe cladire timp de 10 ani de la data dobandirii locuintei.
Pct.3 - Scutirea la plata impozitului pe cladiri se acorda pe baza de cerere
depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
- actul de proprietate din care reiese faptul ca locuinta a fost dobandita conform
prevederilor Legii nr.ll4/1996, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Pct.4 - Scutirea de la plata impozitelor pentru cladiri si teren se acorda numai
in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite restante la
bugetul local.
IX. Procedura de acordare a scutirilor fiscale la plata impozitului
pentru cladirile si terenurile aferente care sunt foIosite ca domiciliu, aflate in
proprietatea sau coproprietatea persoaneIor ale caror venituri lunare sunt in
exclusivitate din indemnizatia de somaj
Pct.l - Persoanele care detin in proprietate sau in coproprietate cladiri si
terenuri aferente cladirilor, foIosite ca domiciliu, care realizeaza venituri lunare
numai din indemnizatia de somaj, beneficiaza de scutirea de la plata
impozitului/taxei pe cladiri si terenul aferent.
Scutirea se acorda pe perioada acordarii indemnizatiei de somaj.
Pct.2 - Scutirea la plata impozitului pe cladiri se acorda pe baza de cerere
depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente:
- copii dupa actele de identitate, care atesta domiciliul solicitantilor;
- decizia eliberata de Agentia de Somaj prin care se atesta calitatea de somer,
precum si perioada in care beneficiaza de indemnizatia de somaj;
- declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca veniturile lunare sunt
exclusiv din indemnizatia de somaj.
Pct.3 - Scutirea de la plata impozitului pe cladiri si teren se aplica cu data de
1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana a depus documentele mentionate
mai sus. Pentru a beneficia de scutire pentru anul 2016, contribuabilii trebuie sa
depuna cerere insotita de documentelejustificative pana la data de 31.03.2016
Pct.4 - Scutirea de la plata impozitelor/taxelor pentru cladiri si teren se acorda
numai in cazul in care contribuabilul la data solicitarii nu figureaza cu debite restante la
bugetul local.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA
CONSILIERI
Nr.64.234/8 decembrie 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatii: Enache Dragomir si Nistor Marian - consilieri locali, membri ai
Comisiei buget, fman^e, programe fmantare europeana, administrarea domeniului
public si privat $i agricultura, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectuI de hotarare privind aprobarea ReguIamentului referitor la stabilirea
criteriilor si conditiilor de acordare a scutiriIor Ia plata impozitelor si taxelor
locaIe.
Conform noilor prevederi ale Codului Fiscal, art.456, alin.(2), art.464, alin(2),
art.469, alin.(2), art.476, alin.(2), art.485 si art.487, Consiliile locale pot acorda
scutiri sau reduceri pentru impozite si taxe, iar in functie de specificul facilitatii, se
elaboreaza proceduri de lucru.
Prin H.C.L. nr.ll7/4 noiembrie 2015 s-au aprobat scutiri la plata impozitelor
si taxelor locale, scutiri care sunt specificate in Anexa nr.3 la hotarare. Pentru aceste
scutiri Serviciul impozite si taxe locale a inaintat spre analiza si aprobare
Regulamentul privind criteriile si conditiile de acordare a scutiriIor la plata a
impozitelor si taxelor pentru anul 2016.
Supunem spre dezbatere si aprobare Consiliului local al Municipiului
Campina proiectul de hotarare cu anexa - regulamentul privind criteriile si conditiile
de acordare a scutiriIor la plata a impozitelor si taxelor.
Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.456, alin.(2), art.464, alin.(2), art.476, alin.(2), art.485,
alin.(l) si art.487 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile art.36, alin.(2), lit."b" si alin.(4), lit."c", art.45, alin.(2), lit."c" si
art.ll5, alin.(l), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata.
CONSILIERI,
Enache Dragomir
Nistor Marian

