ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor
și taxelor locale pentru anul 2020
Consiliul Local al comunei Stănița, jud. Neamț, având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.____ din 30.07.2020 al domnului Todireanu Laurențiu, primarul
comunei Stănița, cu propunerea de acordare a unor facilități fiscale la plata impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2020;
- Raportul de specialitate al compartimentului Contabilitate-Financiar, Impozite si Taxe Locale
cu nr. ____/30.07.2020;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Stănița;
- Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele și taxele locale din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal;
- Prevederile art. V și art. XVII din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;
- Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile art. 7 alin. (1), (2), (4) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în
administrația publică, republicată;
- Prevederile art. 140 alin.(1) și alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit.”a”, ale
art. 197 alin. (1) și ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și lit.”b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
În baza dispozițiilor art. 129 alin. (1) și alin. (14) si art. 139 alin. 3 lit. ”c” și alin. 5 din
Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă Procedura de anulare a accesoriilor în cazul obligațiilor restante la
data de 31 martie 2020, datorate bugetului local al Comunei Stănița, conform Anexei, parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Art.2. Primarul comunei Stănița va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
prin Compartimentul Contabilitate-Financiar - Impozite și Taxe Locale.
Art.3. Hotărârea va fi comunicată Primarului Comunei Stănița și Compartimentului
Contabilitate-Financiar - Impozite și Taxe Locale.
Art.4. Prin grija Secretarului General al Comunei Stănița prezenta hotărâre se comunica
în termen legal tuturor persoanelor și instituțiilor interesate.
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