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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind 

aprobarea scutirii la plata unui impozit pe teren și clădiri 
 

Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău,  
 Având în vedere :  

- referatul de prezentare al Primarului comunei Ruşeţu înregistrat la 
nr.______/________; 

- raportul Compartimentului economic din aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Ruşeţu înregistrat la nr._______/___________; 

- Avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei Ruşeţu; 
- Decizia nr.3/26.01.2021 a AJPIS Buzău; 
- Cererea înregistrată la nr.532/05.02.2021 prin care domnul Rusescu Mihăiță solicită 

scutidea la plata impozitului pentru imobilele pe care le are în proprietate; 
- prevederilor Decretului - 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, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

- Prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. c), art.139 alin.(3) lit.c) si 
ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urggență a Guvernului nr. 57/2020  privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completările ulterioare, 

Adoptă următoarea,  

H O T Ă R Â R E: 
     

Art.1.- Se aprobă scutirea la plata impozitului pe cota de ½ din imobilul situat în intravilanul 
comunei Rușețu, str. Păcii, nr.72, jud. Buzău, constând din suprafața de 1121 m.p. teren având număr 
cadastral 21056, înscris în cartea funciară nr.21056 a comunei Rușețu și lucuință în suprafață de 69 
m.p., având număr cadastreal 21056 – C1 și anexă în suprafață de 62 m.p. având număr cadastral 
21056 – C2,  deținut de domnul Rusescu Mihăiță, domiciliat în comuna Rușețu, satul Rușețu, str.  , nr.  
, județul Buzău, CNP  , beneficiar al prevederilor Decretului - 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, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
      Art.2. -  Primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
 Art.3. -  Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre persoanelor, instituţiilor şi  
autorităţilor interesate. 
 
 
 
         INIȚIATOR,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
           PRIMAR,             SECRETAR, 
         Florin Snae                Gabriel Dinu 
   
 


