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HOTĂRÂRE
Privind scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale datorate de Societatea Uzina
Mecanică Sadu - Filiala C.N. ROMARM aferente anului 2019, precum și a majorărilor de
întârziere
Consiliul local al Oraşului Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- Cererea Societății Uzina Mecanică SADU SA înregistrată sub nr.4033 / 04.04.2019 ;
- Referatul de aprobare al Primarului Orașului Bumbești Jiu nr.12281 / 24.10.2019;
- Raportul de specialitate al Compartimentului buget finanțe contabilitate, înregistrat sub
nr.12285 / 24.10.2019;
- Prevederile art. 456, alin.1, lit.”n” coroborate cu cele ale alin.2, lit.”l” din Legea nr. 227 /
2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.,464, alin.1, lit.”o” coroborate cu cele ale alin.2 lit.”k” din Legea nr. 227 /
2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ;
În temeiul art.139, alin.1 coroborat cu art.196, alin.1, lit.a din OUG nr.57/ 2019 privind Codul
Administrativ,
HOTARASTE:
Art. 1 Se aprobă scutirea de la plata impozitelor și taxelor locale datorate de Societatea
Uzina Mecanică Sadu - Filiala C.N. ROMARM aferente anului 2019, precum și a majorărilor de
întârziere pentru un număr de 44 clădiri și terenuri, prezentate ca fiind incluse în inventarul capacităților
de producție pentru apărare.
Art. 2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul Oraşului Bumbeşti
Jiu, prin compartimentele din aparatul de specialitate al acestuia.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Orașului Bumbești Jiu, persoanelor
nominalizate cu ducerea la îndeplinirea, Societății Uzina Mecanică SADU SA - Filiala C.N.
ROMARM si Instituției Prefectului- Județul Gorj in vederea exercitarii controlului de legalitate.
Adoptata astazi : 31.10.2019
Presedinte de sedinta,
CONSILIER,
Ing. CÎRLEA DAFIN
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Contrasemneaza pentru legalitate ,
SECRETAR GENERAL,
Jr. NICOLAE BUCSENARU

Adoptata cu votul a 13 consilieri pentru,
- consilieri impotriva, 2 abtineri, din cei 15 consilieri prezenti
la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie.

