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HOTĂRÂRE
privind scutirea domnului Cernescu Cosmin – Laurențiu de la plata impozitului pentru

un număr de 6 terenuri situate în extravilanul localității Bazoșu Vechi, oraș Recaș, 
pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

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

Cernescu Cosmin – Laurențiu de la plata impozitului  pentru un număr de 6 terenuri
situate  în  extravilanul  localității  Bazoșu Vechi,  oraș  Recaș,  pe  o  perioadă de 5 ani,
începând cu data de 1 ianuarie 2018, în urma întabulării acestora în Cartea Funciară pe
cheltuială proprie;

 referatul nr. 6.427 / 27.04.2017 întocmit de inspectorul impozite și taxe locale din  cadrul
Primăriei oraşului Recaş;

 cererea domnului Cernescu Cosmin - Laurențiu, înregistrată la Primăria orașului Recaș
sub nr. 6.427 / 25.04.2017;

 prevederile art. 464 alin. (2) lit. o) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare;

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

completărle 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. – (1)  Se  aprobă  scutirea  domnului  Cernescu  Cosmin  –  Laurențiu  de  la  plata
impozitului pentru un număr de 6 terenuri situate în extravilanul localității Bazoșu Vechi, oraș
Recaș, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în urma întabulării
acestora în Cartea Funciară pe cheltuială proprie.
                  (2) Terenurile ce fac obiectul scutirii de la plata impozitului sunt următoarele:

- tarlaua 4175/1, parcela 13, în suprafață de 5 ha, înscrisă în CF nr. 410125 Recaș, nr. cad.
410125;

- tarlaua 51, parcela 9, în suprafață de 2500 mp, înscrisă în CF nr. 413778 Recaș, nr. cad.
413778;

- tarlaua 61, parcela 53, în suprafață de 1,3 ha, înscrisă în CF nr. 413810 Recaș, nr. cad.
413810;

- tarlaua 88/2, parcela 2, în suprafață de 2 ha, înscrisă în CF nr. 413811 Recaș, nr. cad.
41811;

- tarlaua 74, parcela 27, în suprafață de 8200 mp, înscrisă în CF nr. 413779 Recaș, nr. cad.
413779;



- tarlaua 4175/1, parcela 14, în suprafață de 3 ha, înscrisă în CF nr. 410126 Recaș, nr. cad.
410126.

Art. 2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Compartimentul de
Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
 Primarului orașului Recaș;
 Secretarului oraşului Recaş;
 Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 Domnului Cernescu Cosmin - Laurențiu.                      

         
                    Preşedinte de şedinţă                                       Contrasemnează
                            Consilier                                                          Secretar oraș
                         Ștefan BUGA                                        Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 31.05.2017
Nr. 182
Adoptată cu 15 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 15
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. Teodor PAVEL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind scutirea domnului Cernescu Cosmin – Laurențiu de la plata impozitului pentru

un număr de 6 terenuri situate în extravilanul localității Bazoșu Vechi, oraș Recaș, 
pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul nr. 6.427 / 27.04.2017 întocmit de inspectorul impozite și taxe locale din  cadrul

Primăriei oraşului Recaş scutirea domnului Cernescu Cosmin – Laurențiu de la plata
impozitului pentru un număr de 6 terenuri situate în extravilanul localității Bazoșu Vechi,
oraș Recaș, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în urma
întabulării acestora în Cartea Funciară pe cheltuială proprie;;

 cererea domnului Cernescu Cosmin - Laurențiu, înregistrată la Primăria orașului Recaș
sub nr. 6.427 / 25.04.2017;

 prevederile art. 464 alin. (2) lit. o) și alin. (3) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal,
cu modificările și completările ulterioare;

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

completărle 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. – (1)  Se  aprobă  scutirea  domnului  Cernescu  Cosmin  –  Laurențiu  de  la  plata
impozitului pentru un număr de 6 terenuri situate în extravilanul localității Bazoșu Vechi, oraș
Recaș, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în urma întabulării
acestora în Cartea Funciară pe cheltuială proprie.
                  (2) Terenurile ce fac obiectul scutirii de la plata impozitului sunt următoarele:

- tarlaua 4175/1, parcela 13, în suprafață de 5 ha, înscrisă în CF nr. 410125 Recaș, nr. cad.
410125;

- tarlaua 51, parcela 9, în suprafață de 2500 mp, înscrisă în CF nr. 413778 Recaș, nr. cad.
413778;

- tarlaua 61, parcela 53, în suprafață de 1,3 ha, înscrisă în CF nr. 413810 Recaș, nr. cad.
413810;

- tarlaua 88/2, parcela 2, în suprafață de 2 ha, înscrisă în CF nr. 413811 Recaș, nr. cad.
41811;

- tarlaua 74, parcela 27, în suprafață de 8200 mp, înscrisă în CF nr. 413779 Recaș, nr. cad.
413779;



- tarlaua 4175/1, parcela 14, în suprafață de 3 ha, înscrisă în CF nr. 410126 Recaș, nr. cad.
410126.

Art. 2. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri de încredinţează Compartimentul de
Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3.  – Prezenta se comunică:
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
 Primarului orașului Recaș;
 Secretarului oraşului Recaş;
 Compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei orașului Recaș;
 Domnului Cernescu Cosmin - Laurențiu.                      

             Președinte de ședință                                            Contrasemnează
             Consilier local                                                         Secretar Oraş
                        ____________                                                   Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 6.427 / 27.04.2017

            VIZAT                                                                                     APROBAT
ŞEF SERVICIU ECONOMIC                                                               PRIMAR
Ec. Petrariu Narcisa-Constanţa       Ing. Pavel Teodor  
  

Către Consiliul Local Oraş Recaş

Referat

              Subsemnata Coman Irina – consilier superior la compartimentul impozite şi taxe în cadrul

Primăriei  oraşului  Recaş,  prin  prezentul  referat,  propun aprobarea  Proiectului  de  Hotărâre  privind

scutirea de la plata impozitului pe teren extravilan pentru:

- tarlaua 4175/1, parcela 13, în suprafață de 5 ha, înscrisă în CF nr. 410125 Recaș, nr. cad. 410125;
- tarlaua 51, parcela 9, în suprafață de 2500 mp, înscrisă în CF nr. 413778 Recaș, nr. cad. 413778;
- tarlaua 61, parcela 53, în suprafață de 1,3 ha, înscrisă în CF nr. 413810 Recaș, nr. cad. 413810;
- tarlaua 88/2, parcela 2, în suprafață de 2 ha, înscrisă în CF nr. 413811 Recaș, nr. cad. 41811;
- tarlaua 74, parcela 27, în suprafață de 8200 mp, înscrisă în CF nr. 413779 Recaș, nr. cad. 413779;
- tarlaua 4175/1, parcela 14, în suprafață de 3 ha, înscrisă în CF nr. 410126 Recaș, nr. cad. 410126,

proprietatea d-lui Cernescu Cosmin - Laurențiu, pe o perioada de 5 ani, începând cu anul 2018, în

conformitate cu prevederile  Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri

financiar-fiscale,  art. 464, alin.(2), litera o). 

SERVICIUL ECONOMIC –IMPOZITE ŞI TAXE

 Ec.Coman Irina
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