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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
 

pentru  acordarea de înlesniri  la plata obligaţiilor 
 fiscale datorate bugetului local pentru Duţa Viorica 

 
    Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în sedinţă ordinară în data de 20.02.2014 
 

Analizând cererea contribuabilei Duţa Viorica înregistrată sub nr. 60777/24.12.2013 prin care solicită 
scutirea de la plata majorărilor rezultate în urma imposibilităţii de plată a impozitului pentru terenul aferent 
imobilului situat în Municipiul Săcele, str. Cloşca nr. 44, jud. Braşov  pentru perioada 2008 - 2012 al cărei 
coproprietară este împreună cu Comorod Ioan 

Văzând prevederile art.125, alin.(1), alin. (2), lit. d), din O.G. nr. 92/2003, republicată cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale art. 1 din H.C.L. nr. 26/29.03.2012; 

Având în vedere Avizele Comisiei de specialitate; 
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), lit. c), alin. (9); al art.45, alin.(1), alin. (5); 

al art. 115 alin. (1) lit. b)  şi al art. 117 lit. a)  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215 / 2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 43 şi art. 47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 35 din 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

  
H O T A R Ă Ş T E : 

 
Art. 1.  Se aprobă acordarea de înlesniri, în cuantum de 500 lei, de  la plata obligaţiilor fiscale datorate 

bugetului local, contribuabilei Duţa Viorica, în sensul scutirii de la plata majorărilor de întârziere pentru 
impozitul pe terenul aferent imobilului situat în Municipiul Săcele, str. Cloşca nr. 44, jud. Braşov conform art. 
1 din H.C.L. nr. 26/29.03.2012, din totalul majorărilor datorate  în sumă de 666 lei, reprezentând: 

 
                               - impozit teren:  
                                               666 lei majorări . 
 

Total general  666 lei, din care majorări 666 lei. 
 
Art. 2.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 
     PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                         CONTRASEMNAT 
                   CONSILIER                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
EC.  ONACĂ ION DANIEL                                   C.J.  BUZATU ADRIANA 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6 ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  19 voturi pentru 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 19 
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