România
Judeţul Harghita
Consiliul local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.14/2016
privind acordarea facilităţilor fiscale

Consiliul Local al oraşului Băile Tunad, întrunit în şedinţa ordinară din data de 20 aprilie 2016,
Luând în considerare raportul nr.840/2016 al Compartimentului impozite și taxe locale,precum şi raportul
nr.876/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiară, nr.903/2016 al Comisiei de
specialitate juridică,relaţii cu publicul,reforma în administraţie,integrare europeană, nr.892/2016 al Comisiei de
specialitate pentru amenajarea teritoriului,urbanism, nr.882/2016 al Comisiei de specialitate pentru protecţia
mediului,turism şi proiecte, nr.897/2016 al Comisiei de specialitate social-culturale,culte,învăţământ,sănătate
familie,protecţia socială,tineret şi sport,
În baza prevederilor art.115 alin.4,art.121 alin.2 din Constituția României,republicată,art.4 și art.9
paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasboug la 15 octombrie 1985,ratificată prin
Legea nr.199/1997,art.7 alin 2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,art.20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006,art.5 alin.1 lit. a și alin 2,art.16
alin.2,art.20 alin 1 lit.b,art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi
completările ulterioare,art.12 din OUG nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale,aprobată prin Legea
nr.4/2016,art.4951 din Codul fiscal,aprobat prin Legea nr.227/2015,cu modificările și completările
ulterioare,Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare,Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,republicată, prin aducerea la
cunoştinţă publică, anunţul nr.667/2016,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1)Se aprobă anularea în cotă de 73,3% a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale
principale restante,constând în creanțe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Băile Tuşnad,cu condiția ca obligaţiile fiscale principale şi cota de 26,7% din
majorările de întârziere,calculate până la data plăţii,să fie stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la
data de 30 iunie 2016,conform anexei nr.1-procedura de acordare a facilităților fiscale și anexelor între nr.2-5formulare la procedură,anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,care se aplică până la data de 30 iunie
2016.
(2)Prevederile alineatului (1) se aplică pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale
principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv.
(3)Prevederile alineatului (1) se aplică și pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale
principale,cu termene de plată cuprinse între data de 01.10. 2015 – 31.06. 2016, inclusiv.
(4)Prevederile alineatului (1) se aplică și pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată
principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, stinse până la această dată.
(5)Prin obligaţii fiscale principale restante, în sensul art.1 alin.(1) se înţeleg şi sumele reprezentând
amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat
amenda este suspendată.
Art.2.Facilităţile prevăzute la art. 1 nu se acordă pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice
contractuale.
Art.3.Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul orașului Băile Tușmad și
Compartimentul impozite și taxe locale.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județul Harghita,primarului orașului Băile
Tușnad și Compartimentului impozite și taxe locale.
Băile Tuşnad, la 20 aprilie 2016.
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