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JUDEȚUL MARAMUREȘ 
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HOTARÂREA nr.  62 /2019 

 

privind aprobarea  anularii accesoriilor in cazul obligatiilor restante la 31.12.2018, datorate 

bugetului local 

 

Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 23.10.2019 

 

Avand in vedere: 

 

- Raportul serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini; 

- Procedurile de anulare a accesoriilor prezentate; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini; 

- Avizul secretarului general al orasului Seini, 

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

republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare, H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 273/2016 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale. 

In baza art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a si art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T A R E S T E 

 

Art. 1. Se aproba anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 

datorate bugetului local al orasului Seini, pentru contribuabilii care indeplinesc conditiile solicitate 

prin ’’Procedura’’ aprobata pentru anularea accesoriilor.    

 

Art. 2. Se aproba procedura privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 

principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, administrate de organul fiscal, datorate bugetului 

local al orasului Seini, de catre contribuabili, persoane fizice si persoane juridice, conform anexei 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3.  Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

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

- Un exemplar se public ape site. 

 

 

 

 

Seini la 23.10.2019 

 

 Presedinte de sedinta,              Contrasemneaza 

         Tamași Attila                                                Secretar general – Bud Ioan 
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