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PROIECT DE   HOTARARE 

Privind  aprobarea unor facilitati fiscale pentru contribuabilii  persoane fizice si 

juridice, in conformitate cu prevederile art. 12 din OUG nr. 44/2015,modificata si 

completata 

Joca Ion-primar al comunei Cleja,judetul Bacau 
            Avand in vedere : 
        - Referatul intocmit de catre  Biroul –Financiar Contabil ,….din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului ,nr.2001/31.03.2016,cu documentatia aferenta, referitor la aprobarea unor facilitati fiscale 

pentru contribuabilii  persoane fizice si juridice, in conformitate cu prevederile art. 12 din OUG nr. 

44/2015,modificata si completata,aprobat de catre ordonatorul de credite  

  - expunerea de motive a primarului comunei Cleja nr.2003/31.03.2016 prin care se arata 

necesitatea,oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea unor facilitati 

fiscale pentru contribuabilii  persoane fizice si juridice, in conformitate cu prevederile art. 12 

din OUG nr. 44/2015,modificata si completata in cadrul sedintei din luna  Aprilie  2016, asa cum 

au fost intocmite de catre structura de specialitate din cadrul aparatului primarului. 
   - prevederile art. 12 din OUG nr. 44/2015,modificata si completata,Ordinului nr. 3831/2015 

pentru aprobarea procedurii de aplicare a prevederile OUG nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitate 

fiscale in cazul creantelor administrate de organul fiscal central,cu modificarile si completarile 

ulterioare,art.5 alin(1)lit”a”,art.16 alin(2),art.20 alin(1) lit”b”,art.23 alin(2) lit”b”,art30 din Legea 

nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,  art 7 alin(13) 

din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala,art.20 si art.21 lit”m” din Legea cadru a 

descentralizarii nr.195/2006, si art.23,27,art.61 alin(1)-(4),art.63 alin(4) lit.”a”din Legea nr.215/2001 

privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile ulterioare 
   In baza art.36 alin.(4) lit.”c” ,alin(9)si  art.45 alin (2) lit”c” din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala ,republicata in anul 2007,cu modificarile si completarile ulterioare, 

necesitatea,oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari cu privire la aprobarea unor facilitati fiscale 

pentru contribuabilii  persoane fizice si juridice, in conformitate cu prevederile art. 12 din OUG nr. 

44/2015,modificata si completata dupa cum urmeaza: 

    Art.1. Se aproba anularea in cota de 73 % a majorarilor de intarziere datorate ca urmare a 

neachitarii la termen a obligatiilor de plata restante, datorate bugetului local de catre 

persoanele fizice si juridice, conform  referatului ,nr.2001/31.03.2016,intocmit de catre personalul 

de specialitate din cadrul aparatului  primarului comunei Cleja,judetul Bacau si aprobat de  de catre 

ordonatorul de credite. 

     Ar.2. Se aproba procedura de acordare a anularii cotei din majorarile de intarziere stabilita potrivit 

art.1 din prezenta,conform anexei , asa cum a fost intocmita de catre compartimentul de resort din 

cadrul aparatului primarului ,parte integranta din prezenta hotarare.  

     Art.3 Primarul  comunei Cleja,judetul Bacau si  compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate duc la indeplinire   prevederile prezentei hotarari cu  respectarea normelor  legale,care 

reglementeaza acest aspect. 

    Art.4 Impotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati  in conditiile Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 

    Art.5 Prezenta  hotarare se va comunica Institutiei Prefectului –judetul Bacau,primarului comunei 

Cleja si Biroului  financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja si 

va fi adusa la cunostinta publica ,conform prevederilor legale ,care reglementeaza acest aspect. 
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