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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

pentru  acordarea de inlesniri  la plata obligatiilor 

 fiscale datorate bugetului local pentru Laslo Dumitru Puiu 

 

 

     Consiliul  Local  al  municipiului  Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de 21 Februarie 2013 

Analizand la initiativa Primarului, Expunerea de motive si Raportul de specialitate intocmit de 

Serviciul Impozite si Taxe locale, inregistrat cu nr. 4984/14.02.2013, prin care s-a propus acordarea de 

inlesniri  la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, de catre contribuabilul Laslo Dumitru Puiu in 

sensul scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru impozitul pe cladiri si pentru impozitul pe teren 

situate la adresa din Mun. Săcele, Str. Cerbului nr.41 in cuantum de 500 lei conform art. 1 din H.C.L. nr. 

26/29.03.2012 din majorarile de intarziere, respectiv 250 lei pentru majorarile de intarziere pentru impozitul 

pe cladiri si 250 lei pentru majorarile de intarziere pentru impozitul pe teren din totalul majorarilor datorate  

in suma de 727 lei. 

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Vazand prevederile art.125, alin. (2), lit.d, din O.G. nr.92/2003, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare si ale art. 1 din H.C.L. nr. 26/29.03.2012 

In temeiul art. 36, alin.1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. a, lit. c, alin. 9 şi al art.45, din Legea Administratiei 

Publice Locale nr. 215 / 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art. 1.  Se aproba acordarea de inlesniri  la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, de catre 

contribuabilul Laslo Dumitru Puiu in sensul scutirii de la plata majorarilor de intarziere pentru impozitul pe 

cladiri si pentru impozitul pe teren situate la adresa din Mun. Săcele, Str. Cerbului nr.41 in cuantum de 500 

lei conform art. 1 din H.C.L. nr. 26/29.03.2012 din majorarile de intarziere, respectiv 250 lei pentru 

majorarile de intarziere pentru impozitul pe cladiri si 250 lei pentru majorarile de intarziere pentru impozitul 

pe teren din totalul majorarilor datorate  in suma de 727 lei, reprezentand: 

                               - impozit clădiri:   307 lei majorări;                                                        

                               - impozit teren:                379 lei majorări; 

                               - taxa P.S.I. :                    41 lei majorari. 

Art. 2.  Primarul Municipiului Sacele raspunde de ducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                           CJ. ANDRONIC MARIA  

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  8  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu 15 voturi pentru si 4 voturi impotriva 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 19 

 

 


