ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinara din data de
13.11.2015
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii,
prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, Raportul nr.28850/05.11.2015 al Directiei
Economice,
Vazand prevederile OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale,
În temeiul art.36, alin.1,alin.2,lit.d),lit.e) pct 14 art. 46 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba anularea in cota de 70% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale
principale restante la 30 septembrie 2015, constand in impozite datorate bugetului local de catre
contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a municipiului Caransebes.
Art.2. Prevederile alin. 1 se aplica si pentru majorarile de intarziere aferente impozitelor locale
cu termene de plata cuprinse intre data de 1 octombrie 2015 si 31 martie 2016, inclusiv.
Art.3. Prevederile alin.1 se aplica si pentru majorarile de intarziere aferente impozitelor locale
cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse pana la aceasta data.
Art.4. Acordarea facilitatilor fiscale descrise la art.1. se aplica conform procedurii din Anexa ce
face parte integranta din prezenta hotarare si se aplica de la data adoptarii pana in data de
30.06.2016.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Prrimarul municipiului Caransebes
prin Directia Economica si Compartimentul Impozite si Taxe.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulterioare, la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Directia Economica;
- Compartimentul Impozite si Taxe;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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CARANSEBEŞ
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