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HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL

pentru acordarea, de inlesniri la plata obligatiilor
fiscale datorate bugetului local

Consiliul Local al municipiului Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de 18 Decembrie 2012.
Analizand la initiativa Primarului, Expunerea de motive si Raportul de specialitate intocmit de

Serviciul Impozite si Taxe locale, irnegistrat cu nr. 58896/10.12.2012, prin care s-a propus acordarea de
inlesniri Iaplata obligafiilor fiscale datorate bugetului local, contribuabilului Jakab Gezarn sensul scutirii de
la plata majorarilor si penalitatilor de rntarziere pentru impozitul pe cladiri si impozitul pe teren pentru
imobilul situat la adresa din Mun. Sdcele, Str. Brasovului nr.87 in cuantum de 500 lei conform art. 1 din
H.C.L. nr. 26/29.03.2012 din totalul majorarilor si penalitatilor datorate in suma de 3.161 lei.

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
Yazand prevederile art.l25, alin. (2), lit.d, din O.G. nr. 9212003, republicata cu modificarile si

completarile ulterioare si ale art. I din H.C.L. nr.26129.03.2012
In temeiul axt.36, alin.1, alin.2,lit.b, alin.4,lit.a,lit.c, alin. 9 qi al afi.45, din Legea Administratiei

Publice Locale nr,2I5 I 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba acordarea de inlesniri la plata obligaliilor fiscale datorate bugetului local, aferente
imobilului situat la adresa din Mun. Sdcele, Str. Brasovului nr.87 proprietatea contribuabilului Jakab Geza, rn
sensul scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru impozitul pe cladiri si impozitul pe teren in suma de
500 lei conform art. 1 din H.C.L. nr.26129.03.2012 din totalul majorarilor si penalitatilor datorate in suma de
3. I 61 lei, reprezentand:pozit 

clddiri:

- lmpozlt teren:

1.455 lei majordri;
31 lei penalitati;

1.648 lei majordri;
27 lei penalitati.

Art.2 Primarul Municipiului Sacele ras de ducerea la indeplinire aprezentei hotararr.
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Hotararea a fost adoptata: cu 17 voturi pentru si l/vot impotriva
Nr. consilierilor in functie: 19
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18


