
RoMArura
JUDETUL NEAMT

coNsrLrul LocAL AL COMUNET TTBUCANT

HorAnAne
privind incadrarea terenurilor folosite in exploatarea resurselor de apd gi a zonelor

de protectie din Comuna libucani la categoria celor pentru care nu se datoreazd
impozite/taxe pe teren

CONSILIUL LOCAL al counei TIBUCANI, judelul NEAMT, intrunit in gedinfa
ordinard din data 12 aprilie 2O2L;

Examin6nd Proiectul de hot6rSre privind incadrarea terenurilor folosite in exploatarea
resurselor de apH 9i a zonelor de protec[ie din Comuna Jibucani la categoria celor pentru care
nu se datoreaz6 impozite/taxe pe teren, inregistrat sub Nr. 24 din 1 aprilie 202!, intocmit de
Domnul primar, Ioan RUSU, precum 9i Referatul de aprobare a acestui proiect c1e hotbr6re,
intocmit de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr. 2559 din 1aprilie202I, din care
cit5m: "]indnd cont de faptul cE autorit5lile administraliei publice locale au competenld
exclusiv5 in conditiile legii, in ceea ce privegte infiinlarea, organizarea, coordonarea,
monitorizarea gi controlul funclionErii serviciilor de utilitSli publice, precum 9i in ceea ce privegte
crearea/ dezvoltarea, modernizarea 9i exploatarea bunurilor proprietate public5 sau privatb a
unit6tilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilitSli publice, inclusiv, stabilirea
impozitelor si taxelor locale, precum si a categoriilor de persoane fizice sau juridice, care pot fi
scutite de plata acestora, este imperios necesar ca, dup5 delegarea, prin Act Aditional la
Contractul de delegare, a gestiunii serviciului de alimentare cu ap} gi canalizare al comunei
fibucani c5tre Compania Judeteana APA SERV S.A,, cu sediul in Piatra Neamt str. Lt, Draghescu
nr. 20, cod postal 610125, judetul Neamt inmatriculatd la Oficiul Registrului Comerlului Neamt
cu nr )127149912003, CUI t5346437, incadrarea terenurilor din Comuna Tibuqa[Lfolosite la

scutite de impozite/taxe pe teren [.."]".
Examin6nd si RaporLul cu privire la acest proiect de hotSr6re, intocmit de secretarul

general al comunei Jr. AMBROSA COCA si inregistrat sub Nr" 26L7 din 1 aprilie ZOZL;
VEzdnd Avizul consultativ al Comisiei Juridice 9i De DisciplinE din cadrul Consiliul Local al

comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la Proiectul de hot5rdre prev5zut la pct. Z,
inregistrat sub Nr. 5l73l49 din 05.04.2021;

Av6nd in vedere prevederile arl-.464lit, j) din Legea Nr.22712015 privind Co.lul Fiscal, cu
modific6rile si complet5rile ulterioare;

tn temeiul prevederilor art. i39 alin. (3) lit, c) 9i ale art, 196 alin, 1 lit, a) din O.U.G.
Nr, 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare,

HoTARA$rE

Art. 1 - Aprobi incadrarea terenurilor din Comuna Jibucani folosite la exploatarea
resurselor de ap5 si a celor folosite ca zone de proteclie in categoria terenurilor scutite de
im pozite/taxepe teren.

Art" 2 - Suprafelele de teren care se incadreazd in categoria celor menlionate in art, 1

sunt prevSzute in Anexa la prezenta hot5rSre, parte integrant5 a acesteia.



Art. 3 - Compartimentul ,,Financiar-Contabilitate, Impozite si Taxe Locale,, din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei fibucani va urm}ri ducerea la indeplinire a
prevederilor prezentei hot516ri.

Aft. 4 - Secretarul general comunei va inainta 9i comunica prezentul proiect de hot}r$re
autoritSlilor 9i persoanelor interesate si o va aduce la cunogtin!} publicd prin afi9aj la sediul
institu!iei.
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Nr. 24
Adoptatd in gedinla
Cu un num5r de 13
consilieri in funclie

ordinari din data
voturi pentru, nici 1

CONTRASEMENEAZA
SECRETARUL GENERAL AL COMUNIlT

JURIST
AMBROSA COCA

12 aprilie 2O2L
vot impotriv5 9i nici 1 ablinere din totalul de 13

Redactat si Procesat C. Ambrosd
12.04.2021
Dos, $EDTNTA CONS, LOCAL
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