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         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 

      Nr.____ / ____________              

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii 

de anulare a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 

31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ 

teritorială a Oraşului Isaccea 

 

 

Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa _________ la data de 

_____________, legal constituită, fiind prezenţi un număr de ____ consilieri locali; 

 

Ținând cont de  referatul de aprobare nr.______ / ________ al inițiatorului – Primar, Moraru 

Anastase;  

Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr. ______ / ________; 

Având în vedere prevederile: 

- art.7 alin (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 5 alin.(1) lit.a) și alin. (2), art.16 alin.(2), art 20 alin.(1) lit.b), art.27, art. 30 și art.761 

alin. (2) și (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum și cele ale titlului IX- Impozite şi taxe locale din Legea 

227/2015, Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal,cu modificările și completările ulterioare; 

- art.22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale; 

- art.129 alin.(2), lit.(b), alin.(4) lit.(c) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind cCodul 

administrativ, 

Luând în considerare dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, 

În temeiul art. 139 alin.(3), lit.(c) combinat cu art. 5 lit. cc) și art. 196, alin.(1) lit.(a) di 

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. – Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a obligaţiilor de plată accesorii 

aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de 

către contribuabili depe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea. 
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Art. 2. – Se aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale de anulare a obligaţiilor de 

plată accesorii aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate 

bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a Oraşului Isaccea, potrivit 

Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. – Secretarul general oraşului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autorităţilor 

interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale și aducerea la cunoștință publică prin 

publicarea pe site-ul oficial www.isaccea.ro. 

 

Nr.voturi necesare(majoritate absolută) 8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

 

    INIȚIATOR,                                AVIZAT DE LEGALITATE,      

      PRIMAR,                                         SECRETAR ORAŞ, 

             Moraru Anastase                              Moraru  Loredana 

 

http://www.isaccea.ro/
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