
 
HOTĂRÂREA NR.39 

privind modificarea H.C.L. nr.311/18.12.2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru 
acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, în vederea 

atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în 
municipiul Mangalia 

 
Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 18.02.2020, 

 Având în vedere: 
• Proiectul de hota ra re nr.37/11.02.2020 init iat Primarul Municipiului Mangalia s i aprobat de membrii 

Consiliului Local Mangalia; 
• Referatul de aprobare al proiectului de hota ra re î nregistrat cu nr.10358 din 11.02.2020; 
• Referat de specialitate al Direcției Management Fiscal și Control Venituri – Serviciul Venituri Persoane 

Juridice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.10382 din 
data de 11.02.2020; 

• Prevederile H.C.L. nr.311/18.12.2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea 
de facilita t i fiscale la plata impozitelor pe cla diri s i terenuri persoanelor juridice, î n vederea atragerii de investit ii, 
crea rii de noi locuri de munca  s i sust inerii dezvolta rii economice durabile î n municipiul Mangalia; 

• Prevederile art.85 alin.(5) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Prevederile art.32 alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului 
Local Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 şi art.243 
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se modifică art.8 alin.(1) lit.c) din anexa la H.C.L. nr.311/18.12.2019 privind aprobarea Schemei de ajutor 
de minimis pentru acordarea de facilități fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri persoanelor juridice, 
în vederea atragerii de investiții, creării de noi locuri de muncă și susținerii dezvoltării economice durabile în 
municipiul Mangalia, care va avea următorul conținut: 
 
  "Art.8 (1) Pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute în prezenta schema, persoanele juridice care, 
la data acordării ajutorului, îndeplinesc următoarele condiții:  
  c) au sediul social sau sedii secundare în municipiul Mangalia" 
 

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.311/18.12.2019, ra ma n neschimbate.  
 
Art.3 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hota ra re direct iilor s i serviciilor de 
specialitate î n vederea ducerii la î ndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Institut iei Prefectului – Judet ul 
Constant a pentru controlul s i verificarea legalita t ii, s i o va afis a î n locuri publice pentru a fi adusa  la cunos tint a 
ceta t enilor municipiului. 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 voturi 
”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție. 
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