
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren afere^t

pentru terenul m suprafata de 31.998,00 m.p., situatm Mun
Soseaua Paltinu, nr.l, Judetul Prahova, proprietatea S.C

ca urmare a constatarii starii de teren neingr

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.53.192/22 dece^ibrie 2021 al d-lui
Moldoveanu Ioan Alin - Primarul Municipiului Campina,
majorarea cu 500% a impozitului pe teren aferent anului 202^
suprafata de 31.998,00 m.p., situat in Municipiul Campina, So
Judetul Prahova, proprietatea S.C. Starber S.A., ca urmare a cons
nemgrijit;

Tinand seama de:
- raportul nr.53.360/22 decembrie 2021, intocmit de Directiajuridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.53.361/22 decembrie 2021, intocmit de Dire

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului lo

Campina, respectiv Comisia buget, fmante, programe fi
administrarea domeniului public si privat si agricultura;

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului lo
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, drepturile omului si

ariuIui 2022,
cipiul Campina,
Starber S.A.,
iit
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:tia economica din

;al al Municipiului
antare europeana,

:al al Municipiului
relatii cu publicul,

problemele minoritatilor, paza si ordine, protectie civila, familie s
- avizul Secretarului General al Municipiului Campi

nr.53.364/22 decembrie 2021;
- referatul nr.52.924/21 decembrie 2021 al Directiei ecor

Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Municipiului Campira;
In conformitate cu prevederile:

protectie copii;
ia, inregistrat sub

- H.C.L. nr.62/28 aprilie 2021 pentru aprobarea Regu
identificarea si stabilirea criteriilor de incadrare a cladirilor si terenurilor in categoria
imobilelor neingrijite, situate in intravilanul Municipiului Campina, in vederea
majorarii impozitului cu pana la 500% pentru acestea;

- art.489, alin.(5) - alin.(8) din Legea nr.227/2015 privir^d Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- punctul 168, sectiunea 1, capitolul X din Normele Metodo
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G. nr.l/2(

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/20
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republic^ta, cu modificarile
si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."c" din O.U.G
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterio;ire;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39,
lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ
completarile ulterioare,
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lin. (1) si alin.(3),
cu modificarile si



Consiliul local al Municipiului Campina adopta prez

Art.l.(l) - Se aproba majorarea cu 500% a impozitului pe
2022, pentru terenul in suprafata de 31.998,00 m.p.,
Municipiului Campina, Soseaua Paltinu, nr.l, Judetul Prahova,
proprietatea S.C. Starber S.A. cu sediul Tn Municipiul Campin
nr. 1, Judetul Prahova.

(2) - Majorarea impozitului, mentionata la art.l, se
constatarii starii de teren neingrijit prin aplicarea Regulam
H.C.L. nr.62/28 aprilie 2021.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- S.C. Starber S.A.
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