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HOTĂRÂRE
Referitor la: scutirile ce se pot acorda de catre Consiliul Local referitor la

impoziul pe cladiri si teren.
Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 15.12.2020 prin Dispozitia

Primarului Orasului Bals nr. 1064/09.12.2020, legal constituit,

Avand in vedere:
- referatul de aprobareal primarului orasului Bals-nr. 11067/19.11.2020;
- raportul de specialitate al Biroului Impozite si Taxe Locale —nr, 22068/19.11.2020;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile

ulterioare;
- prevederile Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si

completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
-  art.129 alin.4 lit.c din OUG nr.57/2019-Codul administrativ;
- prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil

In temeiul prevederilor art.139 ale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-Codul
administrativ

Adopta prezenta

HOTARARE

Art.1. Se aproba, conform art.162,alin.(1-5) „din Codul de procedurafiscala publicarea
listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, Anexa nr.1;

Art.2, Se aproba, conform art.266,alin.(1-7) din Codul de procedura fiscala privind
anularea creantelor fiscale, Anexa nr.2;

Art.3, Se aproba, conform art.38,alin.(1-3) din Codul de procedura fiscala privind
Competenta teritoriala a organului fiscal local, Anexa nr.3;

Art.4. Se aproba, conform art.489,alin.(4,5,6) din Codul fiscal majorarea cu 200% a
impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite si aprobarea Procedurilor de incadarare a
cladirilor si terenurilorin categoria celor neingrijite „Anexele nr.4 si nr.5;

Art.5. Se aproba, conform art.456,464, alin2,lit.(a,c,d,e.g,h,i,k,j),privind acordarea de
scutiri sau reduceri de la plata impoxitului/taxei pe cladiri si a impozitului /taxei pe teren,Anexa
nr.6.



Art. 6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului
oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, pentru ducere la îndeplinire
şi Institutiei Prefectului -Judeţul Olt.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
TurcituMarin.
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(Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi) N


