
Consiliul local orasenesc Seini 

 

 

H O T A R A R E A   Nr . 58 /2013 

Privind aprobarea scutirii de la plata creantelor bugetare accesorii, respectiv a 

majorarilor de intarziere pentru neplata la timp a impozitelor si taxelor locale pentru 

unii contribuabili;  

 

         Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 25.11.2013; 

 Avand in vedere : faptul ca in evidentele Serviciului economic din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini, exista contribuabili cu obligatii 

fiscale restante aferente anilor precedenti ;  

-Raportul Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului Seini,  

- Proiectul de hotarare, 

- Avizul comisiei buget – finante din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului: 

 In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind Finantele publice 

locale cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; a HG 44/2004 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare, a art. 125, al. 2, lit d din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

 In baza art. 36, al. 1, al.2,  lit.b, al. 4, lit. a si c, art. 45 al. 2 si art. 115, al.1 lit. b 

din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare: 

H O T A R A S T E 

 

                  Art.1 Se aproba scutirea de la plata creantelor bugetare accesorii, respectiv 

a majorarilor de intarziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor 

civenite bugetului local, pentru contribuabilii persoane fizice si juridice care 

indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:  

a. Achita integral pana la data de 24.12.2013 toate obligatiile fiscale restante aferente 

anilor precedente.  

b. Achita integral pana la data de 24.12.2013 debitele aferente anului fiscal 2013. 

c. Achita integral pana la data de 24.12.2013 sumele reprezentand amenzi de orice fel 

cu exceptia celor contestate pentru care actul prin care s-a aplicat amenda este 

suspendat  

        Art.2.  Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Serviciului economic din cadrul Ap.de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 25.11.2013  
 

 Presedinte de sedinta,                                  Contrasemneaza  

                                                                                Secretar, Bud Ioan 


