
ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI 
CRISTURU SECUIESC 

HOTARAREA Nr. 7/2021 
privind aprobarea scutirii la plata aprobarea reducerii taxei pentru eliberarea 

Autorizatiei de construire pentru proiectul ,,RESTAURAREA �I 
REABILIT AREA CONACULUI UGRON (HR-11-m-A-12819)" 

Consiliul Local al ora�ului Cristuru Secuiesc Tntrunit la �edinta ordinara lunara la 
data de 14 ianuarie 2021, desfa�ura Tn sistem hibrid, prin prezenta fizica §i utilizand 
platforma online de videoconferinta ,,Zoom"; 

Avand Tn vedere cererea depusa de S.C. MATERRUM S.R.L., cu sediul Tn ora§ul 
Cristuru Secuiesc, str. Filia� nr. 100, proiectul de hotarare al primarului nr. 6 din 7 ianuarie 
2021, Tmpreuna cu referatul de aprobare, Tnregistrat sub nr. 11/2021, raportul 
compartimentului de urbanism, Tnregistrat sub nr. 12/2021, precum §i avizul favorabil al 
comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget, finante, administrarea domeniului public §i 
privat al ora§ului, Tnregistrat sub nr. 34/2021, §i nr. 2 pentru amenajarea teritoriului §i 
urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor 
istorice §i de arhitectura, Tnregistrat sub nr. 42/2021; 

Tinand cont de prevederile art. 476 alin. 2 lit. ,,a" �i lit. ,,b" din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum �i a punctului 148 alin. 1 din Titlul IX ,, lmpozite §i taxe locale" 
din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 

Tn temeiul prevederilor art. 129 alin. 4 lit. "c" �i art. 139 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTARA�TE 

Art.1.- Reducerea taxei pentru eliberarea Autorizatiei de construire pentru proiectul 
,,RESTAURAREA �I REABILITAREA CONACULUI UGRON (HR-11-m-A-12819)" cu 
75%, pentru imobilul monument istoric situat Tn ora?ul Cristuru Secuiesc, str. Filia?, nr. 100, 
jud.Harghita. 

Art.2. Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tnsarcineaza primarul 
ora§ului Cristuru Secuiesc, §i biroului de urbanism din cadrul Primariei ora§ului Cristuru 
Secuiesc. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica biroului de urbanism, compartimentului de 
contabilitate, taxe §i impozite locale din cadrul Primariei ora§ului Cristuru Secuiesc, 
precum §i petitionarului. 

Cristuru Secuiesc, la 14 ianuarie 2021. 

Contrasemnat pentru legalitate: 
Secretar general, 

Vari Fere cz 


