
H O T Ă R Â R EA  NR. _25__
DIN DATA DE  ____24.04.215___

 
 Consiliul Local CLINCENI,avand  in vedere:   
•          Prevederile art. 162 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, cu modificăril e şi completăr le ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modif 
cări e şi comp etăril e ulterioare;

•        Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu mod ficările şi comp 
etăril e ulterioare; • Prevederile art. 30 din Legea nr. 277/201 O privind a
locaţia pentru susţinerea familiei (r), cu modificăril e şi comp etările 
ulterioare,

•      În conformitate cu prevederile art. 125 alin (2) lit a) alin (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură sca ă, repub icată ,
cu modificările şi completări e ulterioare

•      avizul favorabil  al  comisiilor de specialitate  nr. 1-3  ale CLC
 
                       În temeiul prevederilor  art. 36  alin. (6) lit.a) pct.2 şi ale art. 45 alin.(1) 
şi art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215  /2001 a Administraţiei publice locale  ®
 

H O T Ă R Ă Ş T E                                            
Art. 1. Se aprobă eşalonarea la plată a impozitelor pe clădiri şi terenuri pentru 
persoanele din comuna Clinceni care beneficiază de ajutoare în baza Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat si a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, conform  anexei  parte  integranta  din prezenta  
hotarare
 Art. 2(1)  Eşalonarea prevăzută la art.1 se acordă numai pentru  locuinţa de la 
adresa de domiciliu pentru terenul aferent acesteia.
          (2) Nerespectarea termenelor scadente de achitare a debitelor va duce la 
suspendarea drepturi lor de prestaţii sociale.
          (3) Eşalonarea se acordă si pentru bunurile comune ale soţilor, stabilite 
conform legii.
 Art. 3. Modalitatea de eşalonare şi documentele necesare stabilirii eşalonării sunt 
cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art. 4. Primarul comunei Clinceni  prin aparatul de specialitate  va  adduce la  
indeplinire  prevederile
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