
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA Proiect

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
PRIMAR

Nr. 921 din 17.02.2016

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de acordare a anulării cotei din

majorările de întârziere datorate ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată
restante datorate bugetelor locale

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 920 din 17.02.2016 a d-lui Toma Ioan -Pavel – Primarul comunei Pîrteștii de
Jos, județul Suceava;
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 922 din data de 17.02.2016 ;
-Prevederile art. l2 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 44 din 14 octombrie2015, aprobată și
modificată prin Legea nr. 4 din 12 ianuarie 2016 privind acordarea unor facilitaţi fiscale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), (2) lit. (b), alin. (4) lit. c) şi a art. 45 coroborat cu art.115
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.44/14.10.2015 privind
acordarea unor facilități fiscale la nivelul comunei Pîrteștii de Jos, județul Suceava.
Art.2. - Se aprobă anularea majorărilor de întârziere în cota de 73,3% pentru plata până la 31 martie
2016 a obligațiilor de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv.
Art.3. - Se aprobă procedura de acordare a anulării cotei de 73,3% din majorarile de întârziere datorate
ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată restante datorate bugetului local, conform
ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligațiile de plată rezultate din raporturi
juridice contractuale.
Art.5. - Primarul, prin Compartimentul financiar -contabil, taxe și impozite și achiziții publice va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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