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HoTARAREA
NR. 41

Din

28

iulie

2021

privind aprobarea procedurii pentru majorarea in anul 2022 ca500o/o a
impozitului pe terenurile neingrijite de pe r^za unitifii - administrativ teritoriale
a Comunei Auqeu qi care au front la drumurilor publice modernizate

Avind in vedere:
- Referatul de aprobare w. 4314 din 05.07.2021, al Primarului Comunei Auqeu la
proiectul de hotdr6re privind aprobarea procedurii penhu majorarea in anul 2022 cu
500% a impozitului pe terenurile nelngrijite de pe ruza unitdlii - administrativ

teritoriale a Comunei Auqeu qi care au front la drumurilor publice modernizate;

- Raportul de specialitate nr. 4341 din 05.07.2021intocmit de citre Compartimentul
urbanism, la proiectul de hotdrdre privind privind aprobarea procedurii pentru
majorarea in anul 2022 cl 500% a impozitului pe terenurile neingrijite de pe ruza
unitEtii - administrativ teritoriale a Comunei Auqeu qi care au front la drumurilor
publice modernizate;

-

Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocial6, buget -finanle, administrarea domeniului public qi privat, agriculturI,
gospodlrie comunalS, servicii qi comerf;
Ludnd in considerare prevederile:

-

Hotdrdrii Consiliului

Local nr. 77 din 18.12.2020 privind

stabilirea

impozitelor qi taxelor locale pentru artr:/r202l;

- Hot6r6rii Consiliului Local nr. 34 din 17.06.2021 privind majorarea in anul
2022 cu 500% a impozitului pentru terenurile neingrijite din intravilan de pe ruza
UAT COMUNA AU$EU;

-

art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 22712015 privind Codul Fiscal, cu
modific6rile qi completdrile ulterioare;

)

- Hot6rdrii de Guvern nr.

112016

tegii nr. 22712015 privind Codul Fiscal,

privind Normele metodologice de aplicare a
cu modificdrile qi completarile ulterioare;

- Codului Civil;

-

Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu

modifi c6rile qi completdrile ulterioare;

- O.G. nr.

4311997

privind regimul drumurilor, republicatd cu modificdrile

qi

completlrile ulterioare;

inbazaart. 85 qi art. 107 din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ,
cu modificlrile qi complet6rile ulterioare,

Potrivit art.l82 coroborat cu art. 136 qi a art.173 alin. (1) litera b) qi alin.
(3) litera a) din Ordonan{a de Urgenfi a Guvernului nn 5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,
)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AU$EU

HorARAgrE:

Art. 1. Se aprobl

procedura pentru majorarea in anul 2022 cu 500% a
impozitului pe terenurile neingrijite de pe raza unit[]ii administrativ teritoriale a
Comunei Auqeu qi care au front la drumurilor publice modernizate, conform anexei nr.
I laprezenta hotErdre, parte integrantd, a acesteia.

-

Art.2.

Se aprob6 condiliile de impunere a supraimpozitlrii pentru terenurile
neingrijite de pe ruza unitdlii administrativ teritoriale a Comunei Auqeu conform
anexei nr. 2 la prezenta hot6r6re, parte integ rantd a acesteia.

-

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri
Comunei Auqeu.

se incredinJeazd Primarul

Art. 4. Prezentahotdrdre se comunicd cu:

.
r
r
r

Institufia Prefectului - Judeful Bihor;
Primarul Comunei Auqeu;
Compartimentul financiar - contabil;
Dosarul de qedin!6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CO

CONSILIER LOC

Hotdrdrea a fost adoptatl cu 10 voturi PENTRU, din
prezenti ( 11 consilieri locali in funcfie).

F,AZA,
ERAL,

cei 10 consilieri locali

