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I ROMANIA
CONSILruL LOCAL RACOS

JUDETUL BRASOV TF/
HOTARAREA Nr.3t

Din29.07.2021
- privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale, pentru unele

categorrii de persoane, beneficiare de prevederile Decretului - Lege nr.l18 din 30 martie 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori
constituite in prizonieri.

Consiliul Local al Comunei Racos. intrunit in sedinta ordinara din data de29.07.2021.
Avand in vedere Proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Racos si referatul

compartimentului de resort:
Yazand cererile formulate de urmasii unor categorii de persoane, beneficiare de

prevederile Decretului - Lege nr.118 din 30 martie l99b privindacordar.u uno, drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie
1945, precttnr si celor deporate in strainatate ori constituite in prizonieri, prin care solicita
scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale.

Tinand cont de avizul comisiei de specialitate juridica din cadrul Consiliului Local
Racos.

In conformitate cu prevederile art.l.alin.2.lit.b, art.5 si art.8 alin.l si 3 din Decretului -Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelorpersecutate din
motive politice de dictatura instaurata cu incepere de ta 6 marti e 1945, precum si celor
deporate in strainatate ori constituite in prizonierl, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In temeiul prevederilor art.l29 alin.2 lit.b, alin.4.lit.c, art.l39 alin.l si alin.3 lit.c,
art.196 alin'l lit.a din O.U.G.nrf.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completari I e ulterioare.

HOTARASTE:

Ar.t.l.- (1) Se aproba scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, pentru urmasii
unor categorii de persoane, beneficiare de prevederile Decretului - Lege nr.118 din 30 martie
1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motie politice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori
constituite in prizonieri

(2) Pentru scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, persoanele
interesate vor depune la Compartimentul financiar - contabilitate, taxe si impozite locale. o
cerere, iar dovedirea situatiilor prevazute la art.1.din Decretul - Lege nr.l l8/19'90, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, se va face cu acte oficiale eliberate de organele
competente' iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

Art.J'- Cu aducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se insarcineaza
Primarul Cornunei Racos si Compartimentul iar - contabilitate, taxe si impozite locale
din cadrul aparatului de specialitate al pri
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Din29.07.2021
- privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale, pentru unele

categorrii de persoane, beneficiare de prevederile Decretului - Lege nr.l18 din 30 martie 1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori
constituite in prizonieri.

Consiliul Local al Comunei Racos, intrunit in sedinta ordinara din data de29.07.2021.
Avand in vedere Proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Racos si referatul

compartimentului de resort:
Yazand cererile formulate de urmasii unor categorii de persoane, beneficiare de

prevederile Decretului - Lege nr.118 din 30 martie l99b privindacordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura insta-urata cu incepere de la 6 martie
1945, precum si celor deporate in strainatate ori constituite in prizonieri prin care solicita
scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale.

Tinand cont de avizul comisiei de specialitate juridica din cadrul Consiliului Local
Racos.

In conformitate cu prevederile art.l.alin.2.lit.b, art.5 si art.8 alin.l si 3 din Decretului -Lege nr.l18 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la O mutti" 1945, preurm si celor
deporate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

In temeiul prevederilor ar|l29 alin.2 lit.b, alin.4.lit.c, art.139 alin.l si alin.3 lit.c,
att.196 alin.l lit.a din O.U.G.nrf.57l2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.l.- (1) Se aproba scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, pentru urmasii
unor categorii de persoane, beneficiare de prevederile Decretului - Lege nr.l18 din 30 martie
1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori
constituite in prizonieri

(2) Pentru scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, persoanele
interesate vor depune Ia Compartimentul financiar - contabilitate, taxe si impozite locale, o
cerere, iar dovedirea situatiilor prevazute la art.l.din Decretul - Lege nr.11S/19-90, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare, se va face cu acte oficiale eliberate de organele
competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.

4J - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se insarclneaza
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Primarul Comunei Racos si Compartimentul financiar - contabilitate. taxe si i
din cadrul aparatului de specialitate alprimarului.

Initiator: Primarul comunei Racos, judetul Brasov, Epureanu Ion
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alin.4.lit.c, art.l39 alin.l si alin.3 lit.c'
Codul administrativ, cu modificarile si
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- privind aprobarea scutirii de la plata impozjtelor si taxelor locale, pentru unele

categorrii de persoane,'beneficiare de preved"iilt D..t"tului - Lege nr.1l8 din 30 martie 1990

privlnd urordur.u unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura

instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori

constituite in prizonieri.

Primarul comunei Racos, judetul Brasov, Epureanu Ion si inspector Kallos Janos -
Csongor din cadrul Compartimentului financiar - contabilitate, taxe si impozite locale;

Vazand cererile formulate de urmasii unor categorii de persoane, beneficiare de

prevederile Decretului - Lege nr.ll8 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi

persoanelor persecutate din riotive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie

igqS, precum si celor deporate in strainatate ori constituite in prizonieri, prin care solicita

scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale'

In conformltate cu prevederile art.l.alin.2.lit.b, art.5 si art.8 alin.l si 3 din Decretului -
Lege nr.l1g din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoane_lor persecutate din

mo-tive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor

deporate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare.
In temeiul prevederilor art,129 alin'2 lit'b,

art.lg6 alin.1 lit.a din O.U'G.ntf.57l20l9 privind

completarile ulterioare.
propunem spre aprobare, Consiliului Local al comunei Racos, Proiectul de hotarare

privind scutirea d"'lu piata impozitelor si taxelor locale, pentru urmasii unor categorii de

prrro*., beneficiare de preu"derile Decretului - Lege nr.l18 din 30 martie 1990 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu

incepere de la 6 martie lg4s, pr"ium si celor deportate in strainatate ori constituite in

prizonieri
pentru scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, persoanele interesate vor

depune la Compartimentul financiar - contabilitate, taxe si impozite locale, o cerere, iar

dovedirea situatiilor prevazute la art.l.din Decretul - Lege nr.118/1990, republicata, cu

opi*tif. ulterioare, se va face cu acte oficiale eliberate de organele
..r I - ,^--^L^ --^-,^-,,+ ,l^ l^^^

competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mij prevazut de lege.

PRIMAR
Epureanu Ion

Comp.financiar - contabilitate, taxe si impozite locale

insP.Kallos Ja\qs - Csongor

.'\!.)s1\
rl

fir
+\,

Qir''1t*ii



:/

CONSILIUL LOCAL RACOS
Comisia nr. 3 juridica

fia- ,4r o/, Jol-r

AVIZ AL COMISIEI nr.3 pentru pentru probleme de administratie publica, juridica,
apatarca ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, cu referire la proiectul de
hotarare privind aprobarea scutirii de la plata impozitelor si taxelor locale, pentru
unele categonii de persoane, beneficiare de prevederile Decretului - Lege nr.t tg din
30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutat! din motive
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 marti 

" ig41, precum si celor
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri.

Avand in vedere Proiectul de hotarare initiat de Primarul Comunei Racos si
referatul compartimentului de resort:

Yazand cererile formulate de urmasii unor categorii de persoane, beneficiare
de prevederile Decretului - Lege nr.l18 din 30 martie 1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere
de la 6 martie 1945, precum si celor deporate in strainatate ori constituite in
prizonieri, prin care solicita scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale.

In confotmitate cu prevederile art.l.alin.2.lit.b, art.5 si art.8 alin.l si 3 din
Decretului - Lege nr.1l8 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6
martie 1945' precu.l si celor deporate in strainatate ori constituite in prizonieri,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art.l29 alin.2lit.b, alin.4.lit.c, art.l39 alin.l si alin.3
lit.c, art.196 alin.l lit.a din O.U.G.nrf.57/2A19 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu art. 136 alin. 6. din O.U.G.nr.75l20lg privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

EMITE prezentul Aviz favorabil pentru Proiectul de hotarare susmentionat.
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