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HOTARAREA Nr. 20
Privind scutirea de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului –
lege nr. 118/1990
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Coroiesti, judetul Vaslui, prin care propune scutirea
de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului‐ lege nr. 118/1990;
Prevederile art. 456‐scutiri‐, lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art. 8, alin. 1 din Decretul‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Cererile beneficiarilor decreretului‐lege nr. 118/1990;
In temeiul prevederilor art. 129,alin. 4, lit. c), art. 139, ale art. 196, alin. 1, lit. a), din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al comunei Coroiesti, jud. Vaslui
ADOPTA:
Art.1. Se aproba scutirea de la plata unor impozite si taxe locale beneficiarilor Decretului‐lege nr.
118/1990.
Art. 2 Primarul comunei Coroiesti, jud. Vaslui, domnul Lungu Cristian, cu sprijinul Compartimentului
impozite si taxe, va duce la indeplinire prevderile prezei hotarari.
Art. 3 Secretarul general al comunei Coroiesti, va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor
interesate, Institutiei Prefectului, jud. Vaslui si va fi publicata in Monitorul Oficial al primariei Coroiesti.

Data: 29.04.2022
Presedinte de sedinta,
Consilier‐C‐tin Benone Popa

Contrasemneaza,
Secretar general comuna,
Boza Gina
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PROIECT DE HOTARARE
Privind scutirea de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului –
lege nr. 118/1990
Avand in vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Coroiesti, judetul Vaslui, prin care propune scutirea
de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului‐ lege nr. 118/1990;
Prevederile art. 456‐scutiri‐, lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Art. 8, alin. 1 din Decretul‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Cererile beneficiarilor decreretului‐lege nr. 118/1990;
In temeiul prevederilor art. 129,alin. 4, lit. c), art. 139, ale art. 196, alin. 1, lit. a), din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al comunei Coroiesti, jud. Vaslui
ADOPTA:
Art.1. Se aproba scutirea de la plata unor impozite si taxe locale beneficiarilor Decretului‐lege nr.
118/1990.
Art. 2 Primarul comunei Coroiesti, jud. Vaslui, domnul Lungu Cristian, cu sprijinul Compartimentului
impozite si taxe, va duce la indeplinire prevderile prezei hotarari.
Art. 3 Secretarul general al comunei Coroiesti, va comunica prezenta hotarare tuturor persoanelor
interesate, Institutiei Prefectului, jud. Vaslui si va fi publicata in Monitorul Oficial al primariei Coroiesti.

Data: 29.04.2022
Initiator,
Primar‐Lungu Cristian

Avizat‐legalitatea,
Secretar general comuna,
Boza Gina
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REFERAT DE APROBARE
Privind scutirea de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului –
lege nr. 118/1990
Domnilor si doamnelor consilieri,
Avand in vedere:
Cererile beneficiarilor Decretului‐lege Decretul‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, prin care solicita scutirea de la plata unor impozite si taxe locale;
Prevederile art. 456, lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare , reglementeaza scutirea de la plata impozitului
pentru
cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr.
118/1990 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, republicat, si
a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr.
105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea
ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre
copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza.
In baza art. 8, alin. 1 din Decretul‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 pot fi scutite
de la plata impozitelor si taxelor locale, prin hotarare a consiliului
local.
Fata de reglementarile legislative, redate mai sus, propun Consiliului
local al comunei Coroiesti, analizarea si aprobarea proiectului de hotarare
in forma prezentata.

Data: 28.04.2022
Initiator,
Primar‐Lungu Cristian
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Referat
Privind scutirea de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului –
lege nr. 118/1990
Compartimentul de resort, impozite si taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Coroesti, judetul Vaslui , reprezentat de domna Dragomir Gica, analizand cererile beneficiarilor
Decretului‐lege Decretul‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin care solicita
scutirea de la plata unor impozite si taxe locale;
Prevederile art. 456, lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare , reglementeaza scutirea de la plata impozitului
pentru
cladirea folosita ca domiciliu aflata in proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevazute la art. 1 si art. 5 alin. (1)-(8) din Decretul-lege nr.
118/1990 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, republicat, si
a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr.
105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea
ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre
copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza.
In baza art. 8, alin. 1 din Decretul‐lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
persoanele aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 1 pot fi scutite
de la plata impozitelor si taxelor locale, prin hotarare a consiliului local,
propun acestuia analizarea si aprobarea unei astfel de hotarare.

Compartimentul de resort,
Dragomir Gica
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Aviz de specialitate
Privind scutirea de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului –
lege nr. 118/1990
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului local Coroiesti, reprezentat de domnii consilieri: ,
Bors Ion, Ghelase Neculai si Vieru Gheorghe Emil , analizand proiectul de hotarare privind scutirea de la
plata unor impozite si taxe locale beneficiarilor Decretului‐lege nr. 118/1990, considera ca este in
conformitate cu prevederile legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, ale Decretului‐lege nr.
118/1990 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, republicat, si
a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr.
105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea
ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre
copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza si da aviz favorabil
priectului de hotarare.

Data: 28.04.2022
Presedinte de comisie,

Secretar comisie ,

Bors Ion

Ghelase Neculai
Membru,
Vieru Gheorghe Emil
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Aviz juridic
Privind scutirea de la plata unor impozite si taxe locale persoanelor beneficiare ale Decretului –
lege nr. 118/1990
Comisia juridical din cadrul Consiliului local Coroiesti, reprezentat de domnii consilieri: Burlacu
Viorel, Galan Gheorghe si Geana Vasile , analizand proiectul de hotarare privind scutirea de la plata
unor impozite si taxe locale beneficiarilor Decretului‐lege nr. 118/1990, considera ca este in
conformitate cu prevederile legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, ale Decretului‐lege nr.
118/1990 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, republicat, si
a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr.
105/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; scutirea
ramane valabila si in cazul transferului proprietatii prin mostenire catre
copiii acestora, indiferent unde acestia domiciliaza si da aviz favorabil
priectului de hotarare.

Data: 28.04.2022
Presedinte de comisie,

Secretar comisie ,

Galan Gheorghe

Burlacu Viorel
Membru,
Geana Vasile

