
 
 
 
Nr. 44546/20.07.2016 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe 

 
 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară; 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 44545/20.07.2016 al primarului 
municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44544/20.07.2016 al arhitectului şef 
din cadrul direcţiei urbanism al primăriei municipiului Sfântu Gheorghe; 
 Având în vedere avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe; 
 În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 şi art. 10 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şialin (5) lit. d din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit.b din Legea Nr. 
215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. - Se aprobă delimitarea intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe pe 4 
zone fiscale: zona A, zona B, zona C şi zona D, potrivit anexei la prezenta hotărâre din 
care face parte integrantă. 

Art.2. - Se aprobă încadrarea satelor aparţinătoare de rangul V., Chilieni şi Coşeni 
în zona A.  

Art.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri HCL nr. 137/2010 privind 
încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe şi HCL nr. 140/2014 
privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe, se abrogă. 
 Art.4. - Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice 
Municipale din cadru Primariei municipiului Sfântu Gheorghe. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
 



NR. 44545/20.07.2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 
 

Procesul de expansiune a municipiului Sfântu Gheorghe prin extinderea 

intravilanului, în special pentru construcţii civile şi zone de servicii, atrage după sine şi 

dezvoltarea infrastructurii (arterele de circulaţie, utilităţile urbane), care este principalul 

indice din punct de vedere al zonării intravilanului municipiului. 

Zonificarea este necesară şi oportună datorită fapului că din anul 2010 nu s-au adus 

modifiări privind rectificarea zonificării, care datorită numeroaselor lucrări de extindere şi 

reabilitare a utilităţilor urbane, respectiv a modernizării şi rabilitării infrastructurii în 

ultimii 5-6 ani impune regândirea şi modificarea acesteia care, din punct de vedere 

raţional, în momentul de faţă nu mai corespunde realităţii. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, şi alin. (5), lit. “d” din Legea 215/200l privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre nr. 44546/20.07.2016, 

privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiul Sfântu Gheorghe. 

 

 

         Primar, 
        Antal Árpád András 

 
 
 


