ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei
cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate
bugetului local al comunei Izvoarele Sucevei, de către persoanele fizice şi juridice
Consiliul local al comunei Izvoarele Sucevei,
Avand în vedere:
•Referatul de aprobare nr. 6655/08.12.2021 al primarului Comunei Izvoarele
Sucevei, prin care se propune aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub
forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale
restante datorate bugetului local al comunei Izvoarele Sucevei,, de către persoanele
fizice şi juridice;
•Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Izv.Sucevei nr.6656/19.11.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la
plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente
obligaţiilor fiscale restante datorate bugetului local al comunei Izvoarele Sucevei, de
către persoanele fizice şi juridice;
-avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat sub
nr. 7180/22.12.2021;
În baza prevederilor:
● art. 125, alin. 1 şi 2, art. 185 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 207/2015, privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare;
● Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
● Art. XVII din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri
fiscale;
● art. 129 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
● OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal;
Ţinand seama de interesul general de sustinere a cresterii economice prin
sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei
cote de 100% din majorările de întârziere neplătite aferente obligaţiilor fiscale restante
datorate bugetului local al Comunei Izvoarele Sucevei, de către persoanele fizice şi
juridice în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă scutirea cotei de 100% din majorările de întârziere neplătite
aferente obligaţiilor de plată principale din impozite si taxe datorate bugetului local,
restante la 31 martie 2020, cu condiţia înregistrării cererilor debitorilor în termenele
legale si a achitării integrale a obligaţiilor de plată principale.
Art.3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.4:Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5:Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Izvoarele Sucevei,
Instituției prefectului - județul Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică, prin publicarea
în Monitorul Oficial Local pe site-ul instituţiei www.primariaizvoarelesucevei.ro.
Adoptată de Consiliul Local Izvoarele Sucevei,în şedinţa ordinară din data de
28.12.2021,cu respectarea prevederilor art.5 lit.cc) și art.139 alin.(3) lit.a din Ordonanţa
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu votul ‘’ pentru’’ a 9/6voturi,din
numărul total de 9 consilieri locali in funcţie si 6 prezenţi la sedinţă
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul general al comunei,

Ioan HABUR
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