
 

 
 

HOTĂRÂRE 

 privind respingerea cererii nr. 4694 / 2015 privind scutirea de la plata impozitului pentru 

imobilul situat în  comuna Daia ,  str. Margaretelor , nr. 9 ,  proprietatea d-lor  Oancea Cristian 

și Oancea Mirela-Rodica 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

Având în vedere: 

-cererea d-nei Zlotea Elena în calitate de împuternicit al d-lor  Oancea Cristian și Oancea 

Mirela- Rodica înregistrată sub nr. nr.4694/2015 
 -expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 5296  / 2015 
 -raportul secretarului   comunei Daia  nr. 5297 / 2015 

 -raportul de avizare al comisiei  juridice nr. 6597 / 2015 
-prevederile art.286 , alin.8  din Lg.nr.571 / 20013   Codul Fiscal , cu modificările şi completările 

ulterioare 
-prevederile art.19 din Lg.nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor , republicată 
-prevederile Lg.nr.554 / 2004 contenciosului adminisdtrativ ,cu modificările şi completările 

ulterioare 
-prevederile O.U.G. nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de  locuinţe 

, cu modificările şi completările ulterioare  
 In temeiul art.45, alin.1,art.115(1), lit.,,b,, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată,cu modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E  

Art.1. Se  respingea cererea nr. 4694 / 2015 privind scutirea  de la plata 

impozitului pentru imobilul situat în  comuna Daia , str. Margaretelor , nr. 9 , 

proprietatea d-lor   Oancea Cristian și Oancea Mirela-Rodica ,deoarece  locuința 

respectivă nu se încadrează în  prevederile  O.U.G. nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 

energetice a blocurilor de locuinţe,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

158/2011 , menționate la  art.286, alin.8 din Lg.nr.571 / 2003 privind Codul Fiscal , cu 

modificările ulterioare  ,,  Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri 

sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi 

ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii 

apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie 

pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în 

condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către 

auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit 

energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  18/2009 privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 158/2011.,, 
 Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată  în termen de 30 de zile  de la comunicare la 

 Tribunalul Giurgiu , conform prevederilor Lg.nr.554/2004 , cu modificările şi completările 

 ulterioare . 



 Art.3.Prevederile prezentei vor fi aduse la îndeplinire de către d-l Ștefan Dorel, inspector 

fiscal in aparatul de specialitate al primarului comunei  Daia , care o va  comunica 

persoanelor prevăzute la art.1 . 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, 

GEORGETA VOINEA      NICULINA CHIRAN 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  11 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului 

Local al  comunei Daia , județul Giurgiu 

 
 


