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REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilități fiscale și
aprobarea procedurii de  anulare a accesoriilor aferente obligațiilor
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate

bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a
Municipiului Roman

      
      Promovarea acestui proiect are la bază  prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea 
unor facilități fiscale , care conferă , potrivit  prevederilor art. 32 posibilitatea Consiliului 
Local de a stabili printr-o hotărâre procedura de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 
raza administrativ-teritorială a Municipiului Roman.
ART. 32
    Anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate 
bugetelor locale
(1) În cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 mai mari sau mai mici de 1 
milion lei, datorate bugetelor locale, prevederile prezentului capitol se aplică de către unităţile
administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului
Bucureşti, opţional, dacă consiliul local stabileşte, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.
    (2) Prin hotărârea prevăzută la alin. (1) consiliul local aprobă şi procedura de acordare a 
anulării accesoriilor.
      Tinând seama de interesul general de susținere a creșterii economice prin sprijinirea 
contribuabililor aflați în dificultate și pentru maximizarea încasărilor bugetare, inițiez  
conform art. 136 din OG 57/2019  privind  Codul administrativ, proiectul de hotărâre pentru 
aplicarea prevederilor O.G. nr. 6/2019  privind instituirea unor facilități fiscale și a procedurii 
din anexa la H.C.L. prin care se va proceda la anularea accesoriilor  aferente obligațiilor 
bugetare restante la 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe 
raza administrativ-teritorială  a Municipiului Roman.
     

Față de cele expuse, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin vot.
Prezentul referat de aprobare, însoțit de proiectul de hotărâre se va transmite către Directia 
Impozite si Taxe Locale în vederea întocmirii raportului de specialitate. 
                                                       Inițiator
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Lucian-Ovidiu MICU




	
	MUNICIPIUL ROMAN

