
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

HOTĂRÂRE
Ref. la: com pletarea hotărârii consiliului local al comunei Perieţi, judeţul Olt, 

nr. 37/18 decembrie 2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
fiscal 2016.

A vând în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Perieţi, judeţul Olt
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Perieţi,judeţul Olt;
- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială buget- 

fînanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ;

- prevederile HCL nr. 37/18.12.2015 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul fiscal 2016; ;

- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată.

- prevederile art. 456 alin. (1) lit. t), alin. (2) lit. k), art. 464 alin. (1) lit.t), alin. (2) lit. j) din 
Codul fiscal prin modificările din Legea 227/2015 si H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 
administraţia publica locala , modificata si completata ulterior

în temeiul art. 36 alin (4), lit. c), coroborat cu art. 45 şi art. 115, alin(1), lit. b) 
din Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
com pletările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI 
HOTĂRĂŞTE

Articolul I. Se completează prevederile Art. 1 pct. 9 Facilităţi şi scutiri, în sensul că se adaugă 
următoarele prevederi: \

(...) se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru clădirile folosite ca 
domiciliu, aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau in 
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social

(...) se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru terenurile aflate in 
proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau in exclusivitate din indemnizaţie de şomaj 
sau ajutor social.

(...) se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile folosite ca domiciliu aflate in 
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor 
încadrate in gradul I  de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat si minorilor încadraţi in gradul I  de invaliditate.



(...) se acordă scutirea impozitului/taxeipe teren pentru terenul aferent clădirii de domiciliu, 
aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor 
încadrate in gradul I  de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat si minorilor încadraţi in gradul I  de invaliditate.

Articolul II. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Olt;
- Primarului comunei Perieţi, judeţul Olt;
- Se face publică prin afişare;

Compartimentului taxe şi impozite locale;
- Secretarului comunei Perieţi, pentru ducerea Ia îndeplinire.

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR,
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Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de 11 voturi valabil exprimate (11 consilieri 
locali în funcţie) în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


