COMUNA LĂDEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 6/2021
Privind acordarea unor facilităţi fiscale.
Consiliul Local al Comunei
Lădeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
publică ordinară din data de 29 ianuarie 2021 la care participă un număr de 11 consilieri
din totalul de 11 in funcţie.;
Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l consilier Ion LIXANDRU;
Luând în dezbatere:
• referatul de aprobare nr.67/21.01.2021 a proiectului de hotărâre iniţiat de primarul
comunei;
• raportul nr. 174/21.01.2021 al compartimentului de specialitate din cadrul primăriei.
• Raportul comisiei de specialitate nr. 1;
Ţinând cont de raportul de. avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul
legalităţii, întocmit de secretarul comunei şi înregistrat sub nr.182/21.01.2021;
în conformitate cu prevederile:
• art.129. alin.(l) si (2) lit.b şi c a l i n . ( 4 ) lit.a şi c şi alin.(6) lit.a. din Ordonanţa de
Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
• art.1351 cod civil;
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(3) Nt. "g" din O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,cu un număr
de 11 voturi pentru
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. în scopul sprijinirii agenţilor economici ce desfăşoară activităţi pe raza
comunei Lădeşti în spaţii închiriate, proprietate publică sau privată a Comunei Lădeşti şi în
vederea reducerii efectelor negative generate de întreruperea totală sau parţială a
activităţilor economice urmare a măsurilor stabilite pe perioada stării de alertă, se
stabilesc următoarele facilităţi fiscale:
• Pentru l.i. Vlăduţ Paul, ce deţine în baza contractului de închiriere nr. 142/14.04/
2004 Chioşcul din incinta Liceului "Virgil Ierunca" Lădeşti, se scuteşte de la plata chiriei
pe luna ianuarie 2021, urmare a întreruperii totale a activităţii din data de 27.10.2020.
Art.2. Compartimentul financiar contabil - taxe şi impozite locale se însărci
nează cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică prezenta
hotărâre prin afişare la sediul primăriei şi publicare pe site-ul oficial al comunei:
www.primaria-ladesti.ro şi o va comunica Primarului comunei, Compartimentului financiar
contabil - taxe şi impozite locale şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea ;

