
MUNICIPIUL CRAIOVA       
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA                                                                                             

                                    
           

                                                HOTĂRÂREA NR.72 
privind modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr.395/2015 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2016 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data 
de 25.02.2016; 

  Având în vedere raportul nr.27336/2016 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe 
prin care se propune modificarea, prin completare, a Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.395/2015 referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul 2016; 

             În conformitate cu prevederile Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei 
Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 
din noiembrie 1987 nr.341/2004 şi Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c), 
art.45alin.(2) lit.c), art.61 alin. (2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată. 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea, prin completare, a Cap.II-Facilităţi Fiscale din Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.395/2015, după cum urmează: 
a)  la art.28 alin.1, după lit.g se introduce lit.h cu următorul cuprins „clădirea 

folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările şi completările ulterioare”; 

b) la art.32 alin.1, după lit.e se introduce lit.f cu următorul cuprins„terenul aferent 
clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea soţ/soţie 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 31 lit.b din Legea nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare”; 

c) după art.35 se introduce articolul 35.1 cu următorul cuprins: ”se acordă scutirea 
pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteza automată) şi 
mototriciclu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art.3 alin.(1) lit.b şi art. 31 lit.b din Legea 341/2004”. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Direcţia Impozite şi Taxe vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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