
ROMANIA 
JUDETUL HARGHITA 
eONSILIUL LOeAL AL ORASULUI 
eRISTURU SEeUIESe 

HOTÁRÁREA Nr. 55/2022 
privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe tereni pentru se MATERRUM S.R.L. 

Consiliul Local al ora9ului Cristuru Secuiesc intrunit la 9edinta ordinara lunara la 
data de 24 martie 2022, desfa§urat in sistem hibrid, prin prezenta fizica §i utilizand 
platforma online de videoconferinta „Zoom"; 

Avand in vedere: 
- cererea depusa de se MATERRUM S.R.L., cu sediul in ora§ul eristuru

Secuiesc, str. Filia9 nr. 100, inregistrat sub nr. 11908/11.11.2021; 
- proiectul de hotarare al primarului nr. 50 din 9 martie 2022;
- referatul de aprobare al primarului, inregistrat sub nr. 163/2022;
- raportul compartimentului de contabilitate, impozite §i taxe locale, inregistrat

sub nr. 164/2022; 
- avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget, finante,

administrarea domeniului public §i privat al ora�ului, inregistrat sub nr. 192/2022; 
Jinand cont de: 
- prevederile art. 464 alin. 2 lit. ,,i" din Legea nr. 227/2015 privind eodul fiscal;
- punctul 77 �i urm. 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 eodul 
fiscal; 

- prevederile art. 12, art. 20 alin. 1 lit. ,,b" �i art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale; 

in temeiul prevederilor art. 129 alin. 4 lit. "e" §i art. 139 din Ordonanta de Urgenta 
a Guvernului nr. 57/2019 privind .eodul administrativ; 

HOTÁRÁ$TE 

Art.1.- Aproba scutirea de la plata impozitului pe teren pentru se MATERRUM 
S.R.L., cu sediul in ora�ul eristuru Secuiesc, str. Filia� nr. 100, eu117604486: 

- in cota de 100 % pentru terenul cu suprafata de 40001 mp., situata in ora�ul 
eristuru Secuiesc, str. Filia� nr. 100, inregistrat in eF nr. 50066 eristuru Secuiesc, nr. 
cad. 50066, inregistrat in evidenta Ministerului eulturii �i eultelor p-e lista monumentelor 
istorice, cu nr. cod HR-ll-m-A-12819. 
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