ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 200 din 26.11.2015
Privind aplicarea prevederilor O.U.G. 44/14.10.2015
privind acordarea unor facilităţi fiscale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând Expunerea de Motive nr. 84560 din 24.11.2015 inițiată de
către domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum
şi Raportul de Specialitate nr. 84561 din 24.11.2015 întocmit de către Direcţia
Impozite şi Taxe Locale;
Văzând avizul favorabil nr. 75 din 26.11.2015 al comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 206 din 26.11.2015 al comisiei juridice, precum şi
avizul de legalitate nr. 20714 din 26.11.2015 al Secretarului Municipiului
Roman;
În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001R;
O.U.G. nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale;
Legea nr. 571/2003 şi Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
O.G. nr. 92/2003 si Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi
completările ulterioare;
Ţinând seama de interesul general de susţinere a creşterii economice prin
sprijinirea contribuabililor aflaţi în dificultate;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă anularea în cota de 73,3% a majorărilor de întârziere
aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv
constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către
contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman.
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(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru majorările de întârziere
aferente obligaţiilor fiscale principale cu termene de plată cuprinse între data de
1 Octombrie 2015 şi 31 Martie 2016, inclusiv;
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru majorările de întârziere
aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30
Septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată;
Art.2 Procedura de acordare a facilităţilor fiscale descrise la art. 1 se
constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se aplică de
la data adoptării prezentei până la data de 30.06.2016.
Art.3 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija Secretarului Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul
autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site-ul oficial al Primăriei
Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Bogdan-Costinel ANDRIEŞ

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Jurist Gheorghe CARNARIU
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