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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis privind acordarea reducerilor de la 

plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii economici persoane fizice si juridice 

care presteaza servicii turistice pe raza administrativ - teritoriala a localitatii Techirghiol 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința din data de 25.02.2021,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare  prezentate de d-l primar 

Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1; 

 Având în vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 1693 din 27.01.2021 al Biroului Impozite, Taxe si Executare 

silita; 

- Avizul nr. 13647/24.11.2020 al Consiliului Concurentei Romania; 

- art. 456 alin. (4) respectiv art. 464 alin (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

HG nr. 1/2016 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015; 

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in 

domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii Concurentei nr. 

21/1996, aprobata prin Legea nr. 20 din 6 martie 2015; 

- Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 

107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L352/24.12.2013; 

Vazand prevederile art. 456 si  art. 464 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si art. 

129, alin 1;alin. 4 lit. “c” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

In temeiul prevederilor art. 139. alin 3, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

        

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă Procedura accesării schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 

reducerilor de la plata impozitului pe cladiri si terenuri pentru agentii economici persoane 

fizice si juridice care presteaza servicii turistice pe raza administrativ – teritoriala a 

localitatii Techirghiol, conform anexei – parte integrantă la prezenta. 

 Art. 2 - Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie. 

 

 Techirghiol, astăzi – 25.02.2021. 
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