
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDETUL PRAHOVA

HOTARARE
privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, afer

pentru terenul in suprafata de 3.252,00 m.p., situat m Municipiul
str.Ciocirliei, nr.22, Judetul Prahova, proprietatea d-nei Vlac

ca urmare a constatarii starii de teren neing

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.53.193/22 dec
Moldoveanu Ioan-Alin - Primarul Municipiului Campina,
majorarea cu 500% a impozitului pe teren aferent anjalui 20
suprafata de 3.252,00 m.p., situat in Municipiul CSmpina,
proprietatea d-nei Vlad Ileana-Doina-Olga, ca urmare a cons
neingrijit;

Tinand seama de:
- raportul nr.53.374/22 decembrie 2021, intocmit de Direc

Primariei Municipiului Campina;
- raportul nr.53.375/22 decembrie 2021, intocmit de Di

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

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

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Campina, respectiv Comisia administratie publica local&, jurid
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu |ocativ,
problemele minoritatilor, paza si ordine, protectie civila, familie

- avizul Secretarului General al Municipiului Carnp
nr.53.376/22decembrie2021;

- referatul nr.52.921/21 decembrie 2021 al Direptiei
Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Municipiulu|i Camp

A :

In conformitate cu prevederile:
- H.C.L. nr.62/28 aprilie 2021 pentru aprobaflea Re

identificarea si stabilirea criteriilor de incadrare a cladiri|or si te
imobilelor neingrijite, situate in intravilanul Municip|iului
majorarii impozitului cu pana la 500% pentru acestea;

- art.489, alin.(5) - alin.(8) din Legea nr.227/2015 prr
modificarile si completarile ulterioare;

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

- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legeanr.24/2
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; repub
si completarile ulterioare;

- art.l29, alin.(l), alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."c" d^n O.U
privind Codul administrativ, cu modificarile si completari{e ulter

nt anului 2022,
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In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cy art.l39
lit."c" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul adniinistra|v
completarile ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina a^dopta prezenta hotarare.

Art.l.(l) - Se aproba majorarea cu 500% a impozitului p
2022, pentru terenul m suprafata de 3.252,00 m.p., situa|t in intrhvilanul
Campina, str.CiocMiei, nr.22, Judetul Prahova, Zona 3 de impozitare
d-nei Vlad Ileana-Doina-Olga, cu domiciliul in Municip|iul Ploi
Judetul Prahova.

(2) - Majorarea impozitului, mentionata laj art.l, s
constatarii starii de teren neingrijit prin aplicarea Regula|mentului
nr.62/28aprilie2021.

Art.2. - Prezenta hotarare se comunica: |
- InstituJiei Prefectului Jude^ului Pra|hova;
- Primarului Municipiului Campina;|
- Directiei economice;
- Directiei juridice;
- D-nei Vlad Ileana-Doina-Olga.

Pre$edinte de
Consilier,

Zagan Horatiu - Teodor

Campina, 23 decembrie 2021
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Contrasemneaza,
General,

Molqoyeanu Elena


