
  
Nr. 1321/15.02.2023 

- PROIECT - 
HOTĂRÂRE 

privind diminuarea prețului de la 0,3 lei/ m2 / an la 0,2 lei/ m2 / an pentru plata închirierii terenurilor care 
aparțin domeniului privat al comunei Pojorâta 

 
                    Consiliul Local al comunei Pojorâta, judeţul Suceava;  
 Având în vedere : 
 -Referatul  prezentat de domnul Codreanu Ioan Bogdan -  primarul comunei Pojorâta, înregistrată la nr. 
1322/15.02.2023 ; 
 -Raportul de specialitate, întocmit de doamna Ursachi Nicoleta, consilier superior în cadrul Biroului 
Financiar-contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, urbanism, cadastru, 
mediu, înregistrat la nr. 1323/15.02.2023; 
 -Raportul de avizare al comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului, agricultură, prestări servicii  urbanism şi  
comerţ, înregistrat la nr.1712/27.02.2023; 
 - Prevederile art.7, alin. 2) din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;  
 - Prevederile art. 5 alin.1) lit.a) şi alin.2), art.16, alin.2), art.20 alin.1), lit. b), art. 27 şi art. 30 d in Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

  - Prevederile art.30, precum și pe cele ale titlului IX și art.491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu completările ulterioare; 

  - Prevederile art.344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

  - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Pojorâta nr. 96/2017 privind încadrarea teritoriului pe 
zone şi categorii de folosinţă situate în intravilanul şi extravilanul comunei Pojorâta;  

- Prevederile art.59 din Legea 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative  

  În temeiul art. 129, alin.2, lit.,,b”, alin. 4, lit.,, c”, art.139, alin.3, lit.,, c”, art.140, art.196, alin.1, lit.,,a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările şi completările 
ulterioare, republicată  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.unic. Se aprobă diminuarea prețului de la 0,3 lei/ m2 la 0,2 lei/ m2 pentru plata închirierii terenurilor 
care aparțin domeniului privat al comunei Pojorâta, prin modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Pojorâta nr. 119/24.11.2022 privind modificarea anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Pojorâta 
nr. 48/04.05.2022  pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR 

Ioan - Bogdan CODREANU 
                                                                                                                            
 
                                                                                                                           Avizat pentru legalitate                                                                                                                                                    

                                                                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                                                Elena – Smaranda LEHACI 


