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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                           
                                                                                                                      

HOTĂRÂREA NR. 13

din 09.03.2016

privind acordarea unor facilități fiscale

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în ședința ordinară din data de 

09.03.2016;

            Avand în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 546/19.02.2016;

- raportul de specialitate nr. 547/19.02.2016;

- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

- prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea 

unor facilităţi fiscale; 

- prevederile art. 5 alin. (1) litera a) şi ale art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 și art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. art. 36 alin. (4) litera c) şi ale art. 45 alin. (2) litera c) din Legea nr. 

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Aprobă anularea în cotă de 70% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de 

plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, cu condiţia achitării 

integrale a obligaţiilor de plată până la data de 31 martie 2016, pentru contribuabilii care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
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- achită integral obligaţiile de plată restante la data de 30 septembrie 2015,  până la data de 

31 martie 2016;

- depune cererea de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor principale până la data de  31 

martie 2016. 

     Art.2. Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din 

raporturi juridice contractuale. 

Art.3. Cererea de anulare a majorărilor de întârziere se soluţionează prin decizie de anulare 

a obligaţiilor fiscale accesorii, emise după achitarea integrală a obligaţiilor de plată. 

Art.4. Aprobă procedura de acordare a acestor facilităţi fiscale prevăzută în Anexa care 

face parte din prezenta hotărâre. 

Art.5. Compartimentul financiar-contabil și administrație publică locală va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul 

financiar-contabil și administrație publică locală. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil și administrație publică locală, se 

afișează și se aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul instituției.

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

              Tropotei Emanoil     

                                                                                                       Contrasemnează Secretar,

                                                                                                             Pop Silvestru-Vasile                               

                                                                                         


