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JUDEȚUL CLUJ   

CONSILIUL LOCAL HUEDIN 

 

     H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  instituirii facilitătilor fiscale de anulare a  accesoriilor aferente obligațiilor bugetare 

principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Huedin’’. 

 
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de O.U.G nr. 

57/2019. 

 Ținând seama de referatul înaintat de către șef birou I.T.L Bethlendi Andrei cu nr. de înregistrare 

21112/09.09.2019 prin care propune aprobarea facilitatilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente 

obligatiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al 

Orasului Huedin. 

 Avand in vedere anuntul cu nr. de înregistrare 21113/09.09.2019 referitor la punerea în dezbatere 

publică a proiectului de hotărâre privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale 

restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al Orasului Huedin. 

 Luand in considerare proiectul de hotarare nr. 8159/09.09.2019 înaintat de primar și avizat de 

comisia pentru activități economico – fiannanciare la ședinta din data de 21.10.2019. 

 Ținând seama de prevederile OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cat si 

prevederile art.1, alin.1, art.2, art.3, lit.k, art.4, lit.b, art.7 din Legea  cu nr.52/2003 cu modificarile la zi 

privind transparenta decizionala in administatia publica, art.129, alin.1, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c,  art. 196, 

alin. 1, lit.a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

             H O T Ă R Ă Ș T E 

 

  Art.1. Se aprobă instituirea facilitatilor fiscale de anulare a  accesoriilor aferente obligatiilor 

bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al Orasului 

Huedin, conform anexei la prezenta hotarare. 

 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințeaza Directia economica din 

cadrul Primariei orașului Huedin.  

 

Nr.139/28.10.2019     Consilieri total:   15 

       Consilieri prezenţi:  15 

       Votat pentru:   15 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează Secretar, 

Farkas Marius                          Cozea Dan 
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