
R O M A N I A                                                                    
JUDEȚUL CLUJ  
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

                                                                     
                                                                                      H O T Ă R Â R E
            privind aprobarea anulării în cota de de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale
pricipale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creanțe de natură fiscala datorate bugetului
local de către contribuabili de pe raza administrativ – teritoriala a orașului Huedin. 

                 Consiliul Local Huedin întrunit în şedinţa ordinara din data de 27.11.2015.
Avand in vedere referatul nr. 21276/20.11.2015 înaintat de insp.  Bethlendi Andrei, șef serviciu ITL,

având în vedere susținerea creșterii încasărilor către bugetul local prin sprijinirea  contribuabililor aflați în
dificultate,  propun  instituirea  unor  măsuri  de  acordare  a  unei  facilități  fiscale  prin  care  se  urmărește
stimularea achitării voluntare de către contribuabili a obligațiilor de plată restante la bugetul local.

Ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență nr. 44 / 2015 privind acordarea unor facilități fiscale:
„ ART. 12

    (1) În cazul obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se 
aplică dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
    (2) În acest caz, anularea vizează o cotă de până la 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a 
neachitării la termen a obligaţiilor de plată restante datorate bugetelor locale.
   (3) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1), consiliul local aprobă şi procedura de acordare a anulării cotei din 
majorările de întârziere stabilită potrivit alin. (2), prin care propune  spre aprobare procedura  privind  
anularea în cotă de 73,3 % a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale restante la 30 
septembrie 2015, inclusiv, a celor aferente  obligațiilor principale cu termene de plată cuprinse între 
01.10.2015 – 31.03.2016  și a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale cu termene de 
plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată, constând în creanțe de natură fiscală 
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Huedin.

Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 10.076/23.11.2015 înaintat de primar și avizat de comisia 
pentru activități economico – financiare la ședința din data de 23.11.2015.

Luând în considerare prevederile  Titlul IX – Impozite și Taxe , art. 489, 490, 491, 494, 495 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art.12 din OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale  și art. 
36, alin.l, 2, lit.b, alin 4.,lit.c şi  art. 45   din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, modificată cu 
Legea 286/2006.

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1.(1) Se aprobă anularea  în cota  de de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor
fiscale  pricipale  restante  la  30  septembrie  2015,  inclusiv,  constând  în  creanțe  de  natură  fiscala  datorate
bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ – teritoriala a orașului Huedin. 

       (2) Prevederile alin.(1) se aplică și pentru majorarile  de întârziere aferente obligațiilor fiscale
pricipale cu termene de plată cuprionse între data de 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016, inclusiv.

         (3) Prevederile alin.(1) se aplică  și pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată
pricipale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată.
 instituirea  unor  măsuri  de  acordare  a  unei  facilități  fiscale  prin  care  se  urmărește  stimularea  achitării
voluntare de către contribuabili a obligațiilor de plată restante la bugetul local.
 conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la  art.1 se constituie în anexă care face
parte integrantă din prezentul  proiect de hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de
31.03.2016.
             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri se încredințează  serviciul impozite și taxe locale
din cadrul Primăriei orașului Huedin.

 Nr. 152/ 27.11.2015 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenți:    2
Votat pentru:                                  13
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