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HOTĂRÂRE
privind scutirea domnului Gheran Gheorghe, în calitate de proprietar al

apartamentului cu nr. 4 din blocul nr. 3 situat în Recaș, Calea Timișoarei 
nr. 43, de la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, începând 

cu data de 1 ianuarie 2018, în urma executării pe cheltuiala proprie
 a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței 

energetice a întregului imobil

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de hotărâre inițiat  de Primarul  orașului  Recaș privind scutirea domnului

Gheran Gheorghe, în calitate de proprietar al apartamentului cu nr. 4 din blocul nr.
3 situat în Recaș, Calea Timișoarei nr. 43, de la plata impozitului pe clădiri, pe o
perioadă de 7 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în urma  executării  pe
cheltuiala  proprie  a  lucrărilor  de  intervenție  pentru  creșterea  performanței
energetice a întregului imobil;

 referatul nr. 10.971 / 12.07.2017 întocmit de inspectorul impozite și taxe locale din
cadrul Primăriei oraşului Recaş;

 cererea numitului Gheran Gheorghe, în calitate de proprietar al apartamentului cu
nr.  4  din  blocul  nr.  3  situat  în  Recaș,  Calea  Timișoarei  nr.  43,  înregistrată  la
Primăria orașului Recaș sub nr. 10.668 / 10.07.2017;

 prevederile art. 456 alin. (2) lit. m) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Ordonanței  de  Urgență   nr.  18/2009,  privind  creșterea performanței
energetice  a  blocurilor  de  locuințe,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 158/2011;

 prevederile Ordinului  nr.  163/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a  Ordonanței  de  Urgență   nr.  18/200918/2009,  privind  creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
 prevederile Legii  nr.  273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care

se acordă aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), şi în temeiul art. 45 din

Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă scutirea domnului Gheran Gheorghe, în calitate de proprietar al
apartamentului cu nr. 4 din blocul nr. 3 situat în Recaș, Calea Timișoarei nr. 43, de la
plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018,
în  urma  executării  pe  cheltuiala  proprie  a  lucrărilor  de  intervenție  pentru  creșterea
performanței energetice a întregului imobil.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează primarului orașului
Recaș  și  Compartimentul  de  Impozite  și  Taxe  Locale  din  cadrul  Primăriei  oraşului
Recaş.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
  Trezoreriei Timişoara;
  Primarului orașului Recaș;
  Secretarului oraşului Recaş;
  Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriei;
 Domnului Gheran Gheorghe.

                        Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                                Consilier                                                    Secretar oraș
                              __________                                     Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.07.2017
Nr. ____
Adoptată cu ___ voturi “---”
Nr. de consilieri prezenți: ___
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scutirea domnului Gheran Gheorghe, în calitate de proprietar al

apartamentului cu nr. 4 din blocul nr. 3 situat în Recaș, Calea Timișoarei 
nr. 43, de la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, începând 

cu data de 1 ianuarie 2018, în urma executării pe cheltuiala proprie
 a lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței 

energetice a întregului imobil

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul nr. 10.971 / 12.07.2017 întocmit de inspectorul impozite și taxe locale din

cadrul  Primăriei  oraşului  Recaş privind scutirea domnului  Gheran Gheorghe,  în
calitate de proprietar al apartamentului cu nr. 4 din blocul nr. 3 situat în Recaș,
Calea Timișoarei nr. 43, de la plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani,
începând cu data de 1 ianuarie 2018, în urma  executării pe cheltuiala proprie a
lucrărilor  de  intervenție  pentru  creșterea  performanței  energetice  a  întregului
imobil;

 cererea numitului Gheran Gheorghe, în calitate de proprietar al apartamentului cu
nr.  4  din  blocul  nr.  3  situat  în  Recaș,  Calea  Timișoarei  nr.  43,  înregistrată  la
Primăria orașului Recaș sub nr. 10.668 / 10.07.2017;

 prevederile art. 456 alin. (2) lit. m) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul
fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Ordonanței  de  Urgență   nr.  18/2009,  privind  creșterea performanței
energetice  a  blocurilor  de  locuințe,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,
aprobată prin Legea nr. 158/2011;

 prevederile Ordinului  nr.  163/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare  a  Ordonanței  de  Urgență   nr.  18/200918/2009,  privind  creșterea
performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 prevederile Legii nr. 6/2017, privind bugetul de stat pe anul 2017;
 prevederile Legii  nr.  273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care

se acordă aviz _______;
 prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b), alin. (4), lit. a), şi în temeiul art. 45 din

Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE



Art. 1. – Se aprobă scutirea domnului Gheran Gheorghe, în calitate de proprietar al
apartamentului cu nr. 4 din blocul nr. 3 situat în Recaș, Calea Timișoarei nr. 43, de la
plata impozitului pe clădiri, pe o perioadă de 7 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018,
în  urma  executării  pe  cheltuiala  proprie  a  lucrărilor  de  intervenție  pentru  creșterea
performanței energetice a întregului imobil.

Art. 2. – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează primarului orașului
Recaș  și  Compartimentul  de  Impozite  și  Taxe  Locale  din  cadrul  Primăriei  oraşului
Recaş.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
  Trezoreriei Timişoara;
  Primarului orașului Recaș;
  Secretarului oraşului Recaş;
  Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul primăriei;
 Domnului Gheran Gheorghe.

             Președinte de ședință                                            Contrasemnează
                  Consilier local                                                         Secretar Oraş
                 ____________                                                 Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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