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JUDEŢUL MARAMUREŞ 

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 

CONSILIUL LOCAL 
 

               HOTĂRÂRE  
                          Nr. 33  din  29.02.2016 
 

privind procedura de acordare a unor facilităţi fiscale pentru obligaţii de plată restante datorate 
bugetului local al Orasului Tautii Magheraus 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORASUL TAUTII MAGHERAUS, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ  ORDINARĂ LA DATA 

DE  29.02.2016       

 

Examinând: 

 Raportul de specialitate  promovat de către Serviciul financiar contabil din cadrul Primariei Orasului 

Tautii Magheraus;  

 

Având în vedere: 

 Art. 9 pct.3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 Art. 12 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale; 

 Art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată; 

 Prevederile art. 36, alin. 4, lit. c, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Avizul secretarului Orasului Tautii Magheraus; 

 

În temeiul prevederilor: 

Art. 10, art. 36 alin. 2, lit.b,  art. 44 alin. 1, art. 45 şi art. 115 alin. 1, lit b, din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                                                                     HOTĂRĂŞTE: 
Art.1 Se aprobă procedura de acordare a anulării cotei de 73,3 % din majorările de întârziere, aferente impozitelor si 

taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice de pe raza administrativ-teritorială 
a Orasului Tautii Magheraus, în conformitate cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2 Prevederile prezentei hotarari se aplică în perioada  01.03.2016 – 31.03.2016 
 
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasul Tautii Magheraus 

prin Serviciul Financiar Contabil. 

 

Art.4  Prezenta hotărâre se comunică la :  

 Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş 

 Primarul Orasului Tautii Magheraus 

 Serviciul Financiar Contabil al primariei, 

 Se aduce la cunostinta publica prin intermediul presei locale, afisare la afisierul primariei și pe siteul 

primariei  
 

                                                                   Presedinte de ședință 

                                                                           Șunea Sorin 

 
                                                                                                                                      Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                                 Bindila Calin Ioan           
                                                                                                               
                                                                       
Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie  

Adoptata cu  unanimitate . 
Nr .33/29.02.2016        
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