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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  acordarea de înlesniri  la plata obligațiilor 

 fiscale datorate bugetului local pentru Grosu Ana Mihaela 
 

     Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în sedință ordinară în data de 25 iunie 2015, 
 

Analizând cererea contribuabilei Grosu Ana Mihaela,  înregistrată sub nr. 14737/20.04.2015,  prin care 

solicită scutirea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, respectiv majorări de întârziere pentru impozitul 

auto pentru mijlocul de transport marca RENAULT ESPACE; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35806/12.06.2015  al Serviciului Impozite și Taxe locale şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 
Văzând prevederile art. 125, alin. (1), alin. (2), lit. d)  din O.G. nr. 92/2003 republicată, cu modificările si 

completările ulterioare și ale art. 1 din H.C.L. nr. 26/29.03.2012; 

În temeiul art.  36, alin. (1), alin. (2),  lit. b), alin. 4,  lit. a), lit. c); al art. 45, alin. (1), alin. (5); al art. 115 alin. (1) lit. 

b)  şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 
 

  

H O T Ă R ĂȘ T E : 
 

Art. 1.  Se aprobă  acordarea de înlesniri  la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local, în sensul scutirii 

de la plata majorărilor de întarziere pentru impozitul auto contribuabilei Grosu Ana Mihaela, reprezentând: 

 

- impozit auto: 

                                                        160  lei majorări 

                                                           

Total general  160 lei, din care majorări 160 lei . 
 

Art. 2.  Primarul Municipiului Săcele raspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

   RUGACS CAROL LUDOVIC                                                    C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  12 voturi pentru, 5 împotrivă 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 17 (la momentul votului) 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciul Impozite și Taxe locale 

 


