ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
PRIMARUL
COMUNEI TULGHEŞ

HOTĂRÂREA
Nr. 29 din 30 iulie 2020
privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de
31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza
administrativ teritorială a Comunei Tulgheș
Consiliul local al comunei Tulgheş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară
din 30. 07. 2020,
Având în vedere:
Referatul de aprobare al primarului comunei Tulgheş înregistrat la nr. 1788 din
30.04.2020;
Raportul Compartimentului Asistenţă socială şi protecţia copilului înregistrat la
nr. 3058/24.07. 2020;
Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Tulgheş înregistrate la
nr. 3115 / 3116 / 3117 / 3118 / 2020;
- art.56, art.120 alin (1), art.121 alin (1) și (2) și art.139 alin (2) din Constituția
României, republicată
- art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997
- 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 completările ulterioare
- Hotărâre nr.1/2016 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr.227/2016 privind Codul fiscal,cu modificările și completările
ulterioare,
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;
- Articolului XVII Anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la data
de 31 martie 2020 datorate bugetelor locale din Ordonanța de Urgență nr.69 din 14
mai 2020 pentru modificarea și completarea legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale
Respectând procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Văzând anunţul de aducere la cunoştinţă publică a proiectului de hotărâre nr.
2135 /22.05.2020.
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Ţinând seama de faptul că hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12 voturi
„pentru” din numărul total de consilieri în funcţie, majoritatea cerută de lege –
majoritatea absolută- conform art.139, alin. (3), lit. c) din Codul Administrativ aprobat
prin OUG nr. 57 / 2019.
În conformitate cu dispoziţiile art.129 alin.(2), lit. (b), alin.(4) lit. (c) și art. 196,
alin.(1) lit(a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 / 2019.
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHEŞ, adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1. – Se aprobă instituirea unor măsuri fiscale de anulare a accesoriilor
aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,
datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a
comunei Tulgheș, cu excepția obligaţiilor de plată rezultate din raporturi juridice
contractuale.
Art. 2. – Se aprobă Procedura de acordare a măsurilor fiscale de anulare a
accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ
teritorială a comunei Tulgheș, potrivit anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de
15.12.2020 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii),
termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse fiind 31.12.2020.
Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Comunei Tulgheș.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita, Primarului
Comunei Tulgheş şi Compartimentului financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.tulghes.ro.
Președintele ședinței
Consilier local
Dimen Csaba Francisc

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general UAT
Zaharia Constantin
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 29/2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

1

2

3

0
1

1
2

Adoptarea hotărârii )
Comunicarea către primarul comunei2)

30 / 07 / 2020
____/____/2020

3

Comunicarea către prefectul județului3)

____/____/2020
____/____/2020

4+5

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)

6

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

)

____/____/2020
____/____/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în
cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele
cărora li se adresează.”
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